
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਰਿਕਿੀ 407 ਿਪੋਰਟਿ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕ ੇਇਮੈਂਿੀਪਸ਼ੇਨ ਪਾਰਕ ਰੱਰਿਆ ਅਤੇ ਅਗਿਤ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ 

ਇਮੈਂਿੀਪਸ਼ੇਨ ਮੰਥ  ਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਗਿਤ, 2020) – 8 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ , ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਦਾਿ-ਪਰਥਾ ਦ ੇਅੰਤ ਦ ੇ

ਿਨਮਾਨ ਰ ੱਚ, ਰਿਕਿੀ 407 ਿਪੋਰਟਿ ਪਾਰਕ (Dixie 407 Sports Park) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ (Emancipation Park) 

ਰੱਿਣ ਦਾ ਪਰਿਤਾ , ਿਰਬਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਪਰਿਤਾ  ਦਾ ਿੁਝਾਅ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰ ਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams)  ੱਲੋਂ 
ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਿੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਿਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਇਿ ਿਾਲ, 1 ਅਗਿਤ ਨ ੰ  ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਿ ੇ(Emancipation Day) 

 ਜੋਂ ਅਤੇ ਅਗਿਤ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਮੰਥ (Emancipation Month in Brampton)  ਜੋਂ ਐਲਾਰਨਆ ਰਗਆ ਿੈ।  
 

ਇਮੈਂਿੀਪਸ਼ੇਨ ਪਾਰਕ  

 

ਰਿਕਿੀ 407 ਿਪੋਰਟਿ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਰੱਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਿੈ।  ਾਰਿ 7 ਰ ੱਚ, ਿਾਈ ੇ 407 (Highway 407) ਦ ੇ

ਦੱਿਣ ਰ ੱਚ ਿਰਥਤ, ਇਿ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਿਾਰੀ 2004 ਰ ੱਚ ਿੋਈ ਿੀ ਅਤੇ ਇਿ ਰ ੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ  ੱਿੀਆਂ ਿੌਕਰ ਰਪੱਚਾਂ ਅਤੇ ਰਕਰਕੇਟ ਗਰਾਊਂਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।  
 

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਅਗਿਤ ਰ ੱਚ ਨ ੇਂ ਪਾਰਕ ਦ ੇਿਾਈਨ ਬੋਰਿ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱ ਕਣਗੇ।  
 

ਇਮੈਂਿੀਪਸ਼ੇਨ ਮੰਥ  

 

1 ਅਗਿਤ, ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਿੇ ਿੈ ਅਤੇ ਅਗਿਤ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਮੰਥ ਿੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਅਗਿਤ ਦ ੇਪ ਰੇ ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, 

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿ ਮਿੱਤ ਪ ਰਣ ਰਦਨ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬੱਧ ਿੈ। ਕੋਰ ਿ-19 

(COVID-19) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਿਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਿ ਚੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਿ ੇਲਈ 1 ਅਗਿਤ ਨ ੰ , ਜਮੈਕਨ ਇੰਿੀਪੈਂਿੈਿ ਿ ੇ(Jamaican Independence Day) ਲਈ 6 ਅਗਿਤ ਨ ੰ , ਿੋਰਮਨੀਕਨ ਰਰਪਬਰਲਕ 

ਰੀਿਟੋਰੇਸ਼ਨ ਿੇ (Dominican Republic Restoration Day) ਲਈ 22 ਅਗਿਤ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਰਟਰਰਨਿੈਿ ਐਿਂ ਟੋਬੈਗੋ ਇੰਿੀਪੈਂਿੈਿ ਿੇ (Trinidad and 

Tobago Independence Day) ਲਈ 31 ਅਗਿਤ ਨ ੰ , ਆਭਾਿੀ ( ਰਚੁਅਲ) ਤੌਰ ਤੇ ਝੰਿਾ ਲਰਿਰਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਝੰਿਾ ਲਰਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ 
ਿਾਰੀਆਂ ਰਿਮਾਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਇੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਿੋਣਗੀਆਂ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕਰੈਬੇੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲ ਾਦ ਇਕਾਈ  

 

10 ਜ ਨ, 2020 ਨ ੰ , ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ 

ਨਿਲ ਾਦ ਇਕਾਈ ਲਈ ਮਨਜ ਰੀ ਰਦੱਤੀ ਿੀ। ਿੀਨੀਅਰ ਿਲਾਿਕਾਰ (ਿੀਨੀਅਰ ਐਿ ਾਈਜਰ), ਗਰ ਨੇਥ ਚੈਪਮੈਨ (Gwyneth Chapman) ਦੀ 
ਅਗ ਾਈ ਰ ੱਚ, ਇਕਾਈ ਯ ਰਨਟ, ਇਕਾਈ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਰ ੱਚ ਿਰਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿ ਰ ੱਚ ਮੱੁਿ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾ ੇਗੀ। ਨਾਲ ਿੀ ਇਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ 

ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲ ਾਦ ਨ ੰ  ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  ੀ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਟੇਕਿੋਲਿਰਾਂ  ੱਲੋਂ 

http://www.brampton.ca/


 

 

ਰਨਰਦੇਰਸ਼ਤ, ਇਿ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਿਰਥਤੀ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ 

ਿੋ ੇਗਾ। 
 

ਰਿਟੀ  ੱਲੋਂ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲ ਾਦ ਇਕਾਈ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਿ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ  ਾਿਤੇ ਆਪਣੀ ਰਦਲਚਿਪੀ ਪਰਗਟ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਰਿਟੀ ਨ ੰ  AntiBlackRacismUnit@brampton.ca ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਿ ਾਲੇ 

“ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰ ੱਚ, ਅਿੀਂ ਿਮੇਂ ਰਿਰ, ਇਰਤਿਾਿਕ ਪਲ ਦੇਿ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਿਾਰੇ ਰਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਦ ੇਲੋਕ, ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲ ਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਮ ਰਿਕ ਤੌਰ ਤ ੇਇਕੱਠੇ ਆ ਰਿੇ ਿਨ। ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ, ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਮੰਥ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਪਾਰਕ ਨ ੰ  ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ 

ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਿਾਿੇ ਲਈ ਅਤੀਤ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਿ ਦੁਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੜ੍ਹੇ 
ਿਾਂ।”  
- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਰਤਿਾਿ ਰ ੱਚ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਪਰਿਲੀ ਬਲੈਕ ਮਰਿਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਮੈਨ ੰ  ਿਾਲ 2019 ਦ ੇਅਕਤ ਬਰ ਰ ੱਚ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  
ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ  ਾਿਤੇ ਪਰਿਤਾ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ। ਰਜਿਨਾਂ ਿਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨੇ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲ ਾਦ ਬਾਰੇ ਿਾਿੀ ਿਮਝ ਨ ੰ   ਧਾਇਆ 

ਿੈ, ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਰਿਲਾਂ ਨਿੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਿ ਪਰਿਲਕਦਮੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਿਾਲਾਂਰਕ, ਮੈਨ ੰ  ਇਿ ਕਰਿੰਦੇ ਿੋਏ ਬਿੁਤ 

ਮਾਣ ਮਰਿਿ ਿ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਲਈ ਘਰ ਿੈ। ਰਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਿੈ, ਇਿ ਕੈਨੇਿਾ ਰ ੱਚ ਪਰਿਲਾ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਿੈ। ਮੈਂ 
ਿੋਰ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ, ਜੋ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲ ਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ, ਿਾਿੀ ਇਰਤਿਾਿਕ ਿਮਝ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ, ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ 
ਉਿਨਾਂ ਰੁਕਾ ਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਮਨੱੁਿੀ ਿਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਰਨਯੰਤਰਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।”  
- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰ ਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਿਿ 7 ਅਤੇ 8  

 

“ਰਪਛਲੇ ਮਿੀਨੇ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ 

ਨਿਲ ਾਦ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ ਰੀ ਰਦੱਤੀ ਿੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ਕੇ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ 

ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਿਰਥਤੀ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕ ਿਕੇ। ਿੁਣ, ਰਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਬਾਅਦ ਿੀ, ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਇਰਤਿਾਿ ਦੇ ਇਿ ਮਿੱਤ ਪ ਰਣ ਰਿੱਿੇ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਅੱਗੇ  ਧਦੇ ਿੋਏ, ਅਿੀਂ ਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗੇ।”  
- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਿਿ 7 ਅਤੇ 8  

 

“ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇੱਕ ਰਿੱਿੇ ਨ ੰ , ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਅੱਗੇ  ਧਣ ਦੇ  ੱਿੇ ਕਦਮ ਿਨ। ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਇਰਤਿਾਿ ਨ ੰ  ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਿ ਿਮਝਣਾ ਮਿੱਤ ਪ ਰਣ ਿੈ ਰਕ ਕੈਨੇਿਾ ਰ ੱਚ ਦਾਿ-ਪਰਥਾ ਮੌਜ ਦ ਿੀ। ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਰਜਿੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ, 
ਮੈਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਰਕ ਅਿੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਬਿੁਤ ਰਜਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।”  
- ਗਰ ਨੇਥ ਚੈਪਮੈਨ (Gwyneth Chapman), ਿੀਨੀਅਰ ਐਿ ਾਈਜਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਐਮਪਾ ਰਮੈਂਟ ਐਿਂ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਰੇਰਿਜਮ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਿਾ ਰ ੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋ ੇ। ਿਾਿ ੇਨਾਲ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2FAntiBlackRacismUnit%40brampton.ca%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7C65e6134f7527499895ed08d80e4f8880%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637275082043446910&sdata=VAGyyg1Lf2jq6Bui4E4m0Ua27U8XwWr%2F81n0CFwMcPM%3D&reserved=0
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


 

 

 
 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਮੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

