
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ           

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਿਰੱੁਰਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹਲੋਣ ਦੀ ਿਟਜੇ 2 ਵੱਲ ਵਧ ਰਿੀ ਿ ੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਜ ਨ, 2020) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦ ੇਐਲਾਨ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ 

ਆਪਣੀ ਬ੍ਿਾਲੀ ਦ ੇਅਗਲੇ ਫੇਜ ਰਵੱਚ ਦਾਿਲ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਐਲਾਨ ਰਵੱਚ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਨ ੰ , ਿ ਬ੍ੇ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਿਹੋਲਣ ਦੀ ਿਟੇਜ 2 ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੱਤੀ ਿੈ।  

ਿਟੇਜ 2 ਦੇ ਰਿੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟੀ ਿੇਠਾਂ ਰਲਿੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਿਿ ਲਤਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲੇਗੀ: 

ਿਮਰ ਕੈਂਪਿ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 4 ਤੋਂ 10 ਿਾਲ ਦ ੇਬੱ੍ਰਚਆਂ ਲਈ, 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਰਿਤੰਬ੍ਰ ਤੱਕ, ਿੋਰਧਆ ਿਮਰ ਕੈਂਪਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਵਾਿਤੇ 
ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ 29 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਰਿੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਿੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਵਧਾਏ ਗਏ ਵਾਧ  
ਿੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਿਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:  

• ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਬੱ੍ਚ ੇਰਿੱਿਾ ਲੈ ਿਕਣਗੇ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਕੈਂਪ ਗਰੱੁਪ ਰਵੱਚ ਦ ੋਇੰਿਟਰਕਟਰ ਿੋਣਗੇ 
• ਕੈਂਪ ਦ ੇਲੀਡਰ, ਰਨਿੱਜੀ ਿੁਰੱਰਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਪਰਿਨਣਗੇ 
• ਿਾਰੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵਿੇ ਵੱਧ ਵਾਰ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ 

ਿਪਲੈਸ਼ ਪਡੈਿ ਅਤੇ ਪਰੋਫਿੈਰਿ ਲੇਕ 

ਪ ਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਿ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 27 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਿਹੱ ਲਣਗੇ। 

ਰਿਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿੈ ਰਕ ਪਰੋਫੈਿਰਿ ਲੇਕ (Professor’s Lake), ਜੁਲਾਈ ਦ ੇਮੱਧ ਰਵੱਚ ਿਹੱ ਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਰਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬ੍ੁਰਕੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬ੍ੀਚ 

ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਿਕਦੀ ਿੈ। 

ਅਰਨੇਾਜ: ਰਫਗਰ ਿਕਰੇਟੰਗ/ ਿਾਕੀ ਟਰਰੇਨੰਗ 

29 ਜ ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਅਰੇਨਾਜ ਰਿਰਫ਼ ਟਰੇਰਨੰਗ ਲਈ ਿਹੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਿ ਿਮੇਂ ਰਬ੍ਨਾਂ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇਆਉਣ ਨ ੰ  ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਬ੍ੁਰਕੰਗਿ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ 905-874-BOOK ਤ ੇਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਕਰਾਏ ਤ ੇਲੈਣ ਦੀਆਂ ਬ੍ੁਰਕੰਗਿ, 25 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣਗੀਆਂ। 
ਵਧਾਏ ਿੋਏ ਿੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਰਿੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਿੰਰਿਆ ਨ ੰ , ਕੋਚਾਂ ਿਮੇਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਰਮਤ ਕਰਨਾ। 
ਇਿ ਿਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਦਲਣ ਦ ੇਕਮਰਰਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। 

 



 

 

ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡਿ, ਟਰਕੈ ਐਡਂ ਫੀਲਡ, ਬ੍ਾਿਕਟੇਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਿ  

26 ਜ ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਆਉਟਡੋਰ ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਿ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਣਗੀਆਂ। 

3 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ , ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡਿ ਅਤੇ ਬ੍ੈਰਟੰਗ ਕੇਰਜਿ, ਰਿਰਫ਼  ਟਰੇਰਨੰਗ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੱਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਿਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਣਗੇ। ਇਿ ਿਮੇਂ 
ਰਬ੍ਨਾਂ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇਆਉਣ ਨ ੰ  ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ੁਰਕੰਗਿ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ 905-874-BOOK ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਦਲਣ ਦ ੇਕਮਰਰਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। ਿਰ ਫੀਲਡ ਰਵੱਚ, ਕੋਚਾਂ ਿਮੇਤ, ਰਿੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਿੋਵੇਗੀ।  

ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਰਿਟੀ, ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਿਥਾਈ ਪੈਰਟਓ ਰਵਿਤਾਰਾਂ (Temporary Patio Expansions) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 
ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰਿ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪੈਰਟਓਜ ਨ ੰ  ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤ ੇਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਪਾਰਰਕੰਗ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬ੍ਾਿਰ ਬ੍ੈਠ ਿਕਣਗੇ। ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੇਜ (Patio 

Brampton page) ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library), ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਿਲਾਿ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ 
ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਫੇਜ 2 ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਰਵਿੇ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਿੰਪਰਕ ਵਾਲੀ, ਪਗਡੰਡੀ ਦ ੇਰਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿਤਾਂ ਰਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੇਵਾ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਵੇਰਵ ੇwww.bramptonlibrary.ca ਤ ੇਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦ ੇFacebook ਅਤੇ Twitter, 

@bramptonlibrary ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। 

ਰਲੰਕ 

• ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਟੇਜ 2 ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣਾ (Recreation Stage 2 Programs and Services Resuming) 

• ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬੰ੍ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ ਰੀ ਿ ਚੀ (Full list of City reopening and closures) 

• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੱ ਲਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਿਾਲੀ (City of Brampton Reopening and Recovery) 

• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੋਰਵਡ-19 ਿਬੰ੍ਧੀ ਅੱਪਡੇਟਿ (City of Brampton COVID-19 Updates) 

 

ਿਵਾਲੇ 

“ਮੈਨ ੰ  ਬ੍ੇਿੱਦ ਿੁਸ਼ੀ ਿੈ ਰਕ ਿ ਬ੍ੇ ਨੇ ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਰਵੱਚ, ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਇਆ ਿੈ। ਰਤੰਨ 

ਮਿੀਨੇ ਪਰਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਅੱਜ ਇਿ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਿੈ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ  ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ 

ਿੈਲਥ ਦੀ ਿਲਾਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਬ੍ਿੁਤ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਨ। ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਯਾਦ 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fbramptonlibrary&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc52bce668b3f461a131908d818763a9b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286243365250328&sdata=bcFlHbjuxOOpcPae8%2BAoP0Rqs4VSq2iRiTTs0V6pHJk%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Stage-2-Update.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
https://letsconnect.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਿਾਡੀ ਬ੍ਿਾਲੀ ਦੀ ਇਿ ਗਤੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਵਾਿਤੇ ਿਫਾਈ ਅਤ ੇਿੁਰੱਰਿਆ ਦੀਆਂ ਰਬ੍ਿਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਰਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਕਈ ਿਫ਼ਰਤਆਂ ਤੱਕ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਰਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਿ ਲਤਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਕਈ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿੈ। ਮੈਂ ਕੋਰਵਡ-

19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਪ ਰੀ ਬ੍ਿਾਲੀ ਰਵੱਚ ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿਾਂ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ, ਮੇਅਰਿ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੱੁਪ 

“ਰਿਟੀ, ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਨਯਮਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਿਾਡੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਿਿ ਲਤਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਰਵੱਚ, 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੈਲਥ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਰਿਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੀ ਤਰਜੀਿ ਬ੍ਣੀ 
ਿੋਈ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਿੰਗਠਨ ਦ ੇਿੇਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਚਾਲ  ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਇਿਲਈ ਪ ਰੀ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਵਾਧ  ਿੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
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