
 

 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ              

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਤੰਨ ਰਿਨਾਂ ਿ ੇਰਮੋਾਂਚਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਪਰਾਈਡ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਗੇਾ! 
 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਜੂਨ, 2020) – ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਾਈਡ 

(Pride) ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿ ੇLGBTTIQQ2SA ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਾਈਡ 

ਮੰਥ (Pride Month in Brampton) ਿ ੇਿੌਰਾਨ, 5 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤਿੱਕ, ਪੀਲ (Peel) ਰਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਾਈਡ ਵੀਕ ਰਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿ ੇਨਾਲ ਇਿੱਕ 

ਔਨਲਾਈਨ ਹਬ੍ (ਕੇਂਿਰ) ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

ਜਸ਼ਨਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, www.brampton.ca/pride ਤ ੇਜਾਓ। 
 

5 ਜੁਲਾਈ – ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਿ ਿਕਵਅੇਰ – ਆਭਾਿੀ ਿੰਿਕਰਣ (ਵਰਚਅੁਲ ਐਡੀਸ਼ਨ) 

 

5 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿ ੇਤੀਜ,ੇ ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਿ ਿਕਵੇਅਰ (Pride in the Square) – ਆਭਾਿੀ ਿੰਿਕਰਣ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ 
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਰਵਿੱਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਿੇ, ਇਿਲਈ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Garden 

Square Brampton) ਿ ੇFacebook ਅਤੇ Instagram ਚੈਨਲਾਂ ਤ,ੇ ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਿ ਿਕਵੇਅਰ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 
ਰਹੇਗਾ।  
 

ਪੂਰਾ ਰਿਨ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਣੋ। 
 

• ਿੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਿ 2 ਵਜੇ: ਫੇ ਐਡਂ ਫਲਫੀ (Fay & Fluffy) ਿ ੇਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਿੁਣੋ – Facebook 

facebook.com/gardensquarebrampton ਤ ੇਰਿਿੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ  

 

• ਿੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਿ 3 ਵਜੇ: ਕੈਨਵਾਿ ਆਰਟਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ (CANVAS Arts Action Programs) ਿ ੇਨਾਲ ਪਰਾਈਡ ਗਾਰਡਨ 

ਪਾਰਟੀ (Pride Garden Party) – Facebook facebook.com/gardensquarebrampton ਤ ੇਰਿਿੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ 

 

• ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ: ਕੈਟਰੀਨਾ ਰਗਬ੍ਿਨ (Katrina Gibson) ਿ ੇਨਾਲ “ਆਈ” ਇਨਕਲੂਜਨ, ਇੰਪਰੂਵ ਲਈ ਹੈ, ਗਤੀਰਵਧੀ – Instagram 

@gardensquarebrampton ਤੇ ਰਿਿੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ 

 

• ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ: ਰਕਰਿ ਰਨੰਗ (Chris Ning) ਵਿੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਪਰਿਰਸ਼ਨ – Facebook facebook.com/gardensquarebrampton ਤੇ 
ਰਿਿੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ 

 

• ਰਾਤ 8 ਵਜ:ੇ ਡੀ.ਜੇ. ਏਿ ਰਡਰਲੰਜਰ (DJ Ace Dillinger) ਿ ੇਨਾਲ ਪਰਾਈਡ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀ (Pride After Party) – Instagram 

@gardensquarebrampton ਤੇ ਰਿਿੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ 

 

ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਿ ਿਕਵੇਅਰ – ਆਭਾਿੀ ਿੰਿਕਰਣ, ਟੀ.ਡੀ. ਬ੍ੈਂਕ (TD Bank) ਵਿੱਲੋਂ ਉਿਾਰਤਪੂਰਬ੍ਕ ਪਰਾਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

http://www.brampton.ca/pride
http://www.facebook.com/gardensquarebrampton
http://www.facebook.com/gardensquarebrampton
http://www.facebook.com/gardensquarebrampton


 

 

8 ਜੁਲਾਈ – ਪਰਰੇਨਾਿਾਇਕ ਯਥੂ ਿਪੀਕਰ ਿੀਰੀਜ  

 

ਕੋਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬ੍ਰੈਨਡਨ ਐਸ਼-ਮੋਹਮੰਿ (Brandon Ash-Mohammed) ਿ ੇਨਾਲ ਪਰੇਰਨਾਿਾਇਕ ਚਰਚਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ,ੇ Instagram 

@culturebrampton ਤ ੇਰਿਿੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ ਿੇਖੋ।  
 

ਐਸ਼-ਮੋਹਮੰਿ ਨੰੂ ਜਿਟ ਫੌਰ ਲਾਫਿ ਮੋਨਰਟਰਅਲ ਹੋਮਗਰੋਨ ਟੈਲੈਂਟ (Just For Laughs Montreal Homegrown Talent), ਰਟਮ ਰਿਮਿ ਅਵਾਰਡ 

(Tim Sims Award) ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕੋਮੇਡੀਅਨ, ਟੈਲੀਰਫਲਮ ਰਨਊ ਵੋਇਰਿਜ ਅਵਾਰਡ (Telefilm New Voices Award) ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਿ 

ਐਥਰਨਕ ਰੇਨਬ੍ੋ (The Ethnic Rainbow) (ਕੈਨੇਡਾ ਿ ੇਬ੍ਲੈਕ ਐਲ.ਜੀ.ਬ੍ੀ.ਟੀ. (LGBT) ਕੋਮੇਡੀਅਨਿ ਲਈ, ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕਮਾਤਰ 

ਕੋਮੇਡੀ ਸ਼ੋ) ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ਼-ਮੋਹਮੰਿ ਿੀ ਐਲਬ੍ਮ, ਕੈਪਰੀਕੋਰਨੀਕੇਸ਼ਨ (CAPRICORNICATION), ਜੋ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ 

iTunes ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਮੇਡੀ (iTunes Canada Comedy) ਚਾਰਟਾਂ ਤ ੇ#1 ਤ ੇਆਈ ਿੀ। ਇਿ ਐਲਬ੍ਮ ਨਾਲ ਉਹ, ਕੋਮੇਡੀ ਐਲਬ੍ਮ ਰਰਲੀਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਰਹਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਿਮਰਲੰਗੀ, ਬ੍ਲੈਕ ਕੋਮੇਡੀਅਨ ਬ੍ਣ ਗਏ ਿਨ। ਐਸ਼-ਮੋਹਮੰਿ, ਹਾਲ ਰਵਿੱਚ ਹੀ ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ./ਟੀ.ਵੀ.ਓ. ( CBC/TVO) ਿ ੇਡਾਕੁਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋ 

ਿਟੈਂਡ ਅਪ ਟੋਰੋਂਟੋ (Stand Up Toronto) ਰਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਿਨ। ਇਹ ਸ਼ੋ 2018 ਿ ੇਸ਼ੁਰੂ ਰਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਿੀ, ਰਜਿਿੀ ਕਾਫੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਹ ਫੀਲਡ 

ਰਟਰਪ ਫੈਿਟੀਵਲ (Field Trip Festival), JFL42 ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਆਏ ਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ.ਐਫ.ਐਲ. ਮੋਨਰਟਰਅਲ (JFL Montreal) ਰਵਖੇ ਜੂਰਲਓ 

ਟੋਰੇਿ (Julio Torres) ਲਈ ਸ਼ੋ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿੀ। 
 

9 ਜੁਲਾਈ – ਰਿਿ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ: ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ 

 

ਿ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (The Rose Brampton) ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਿ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ: ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ (This is Brampton: Live 

Online), ਪਰਾਈਡ ਲਈ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ, ਿ ਰੋਜ਼ ਿੇ, Facebook, facebook.com/therosebrampton ਤੇ 
ਰਿਿੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ ਿੇਖੋ। 
 

ਰਿਿ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ: ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀਆਂ ਕੁਝ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਰਤਭਾਵਾਂ ਨੰੂ, ਿੁਨੀਆ ਨੰੂ ਰਿਖਾਉਣ ਿੀ, ਿ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 

ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਨਿਰਟ ਿੀਰੀਜ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਰੀਜ, ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਫੀਿ 

ਪਰਿਾਨ ਕਰਕ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਿ, ਇਿ ਿੀਰੀਜ ਨੰੂ 20,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿੇਰਖਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 

ਮਹਾਂਿੀਪ ਿ ੇਿਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਿਿਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।  
 

ਰਿਿ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ: ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ, ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ (Algoma University) ਵਿੱਲੋਂ ਉਿਾਰਤਪੂਰਬ੍ਕ ਪਰਾਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਿੋਸ਼ਲ ਬ੍ਣੋ! 
 

#ShowYourPrideBrampton ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਤਿਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਿਾਂਝ ੇਕਰਕ,ੇ 

ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਿੇ ਹੋਏ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜ਼ੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਨੰੂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ LGBTTIQQ2SA ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿੇਣ ਿੇ ਰਿਤੇ ਰਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਣ ਿ ੇਿਕਿੇ। www.brampton.ca/pride ਤ,ੇ ਅਿੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਿ ੇਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਕਲਾ, ਪਰਿਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਿੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ 

ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਣਾਂਗੇ! ਲਵ ਇਜ ਲਵ ਇਜ ਲਵ।” 

http://www.facebook.com/therosebrampton
http://www.brampton.ca/pride


 

 

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

“ਿਾਡਾ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿ ੇਰੋਮਾਂਚਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿ ੇਨਾਲ ਪੀਲ ਰਵਿੱਚ ਪਰਾਈਡ ਵੀਕ ਿਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਉਣ ਿੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੋਰਵਡ-19 ਿ ੇਕਾਰਨ ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਲ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਿਕਿੇ, ਇਿਲਈ ਮੈਂ 
ਿਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਿੰਿਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ www.brampton.ca/pride ਨੰੂ ਬ੍ੁਿੱ ਕਮਾਰਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਨੰਿ 

ਮਾਣੋ।” 

- ਗੁਰਪਰੀਤ ਰ ਿੱਲੋਂ (Gurpreet Dhillon), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ  9 ਅਤੇ 10,ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ 

ਐਡਂ ਕਲਚਰ  

“ਇਿ ਿਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਰਿਹਤਮੰਿ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿ ੇਪਰਾਈਡ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਜਸ਼ਨ ਿੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰੋ – ਤੁਿੀਂ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹੋ, ਡਾਂਿ ਪਾਰਟੀ ਿਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ 

ਿਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੇਖ ਿਕਿੇ ਹੋ!” 

- ਪਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ  1 ਅਤੇ 5,ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ 

ਐਡਂ ਕਲਚਰ  

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਿੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਿਾਡੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ 

ਿਲਾਹ ਰਿੰਿਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਿ ਿਾਲ ਪਰਾਈਡ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਕੋਰਵਡ-19 ਿ ੇਿਬੰ੍ਧ ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿ ੇਅਗਲੇ 

ਕਿਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵ,ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ।”   

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ  3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ, ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ, 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਿ ੇਿਟਾਫ਼ ਨੇ, ਇਿ ਿਾਲ ਿ ੇਪਰਾਈਡ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਹਬ੍ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਿੇ ਨਾਲ, 

ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਿ ਿਕਵੇਅਰ – ਆਭਾਿੀ ਿੰਿਕਰਣ, ਪਰੇਰਨਾਿਾਇਕ ਯੂਥ ਿਪੀਕਰ ਿੀਰੀਜ ਅਤੇ ਰਿਿ ਇਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ: ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ ਿਾ ਅਨੰਿ ਜ਼ਰੂਰ 

ਮਾਣੋ ਅਤੇ #ShowYourPrideBrampton ਵਰਤਿੇ ਹੋਏ, ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਿਾਂਝ ੇਕਰੋ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਿਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਿ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਿੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਿ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਿੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਿ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਿੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

 

http://www.brampton.ca/pride
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

   

 
 


