
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

              

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰਗੋਰਾਮ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 10,000  

ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2020) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Backyard Garden Program) ਹੁਣ 

ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2020 ਤੱਕ, ਲੋੜਵੰਦ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ। 
 

ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰ, ਵਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਗ ਰਵਿਲੈਨਸ (Doug Whillans) ਹਨ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਸਟੀ ਦੇ 
ਪਾਰਕਸ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਸ ਐਡਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ (Parks Maintenance and Forestry) ਰਡਵੀਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-

19) ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਾਰਡਨਸ (Community Gardens) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Mayor’s COVID-19 Social Support Task Force) ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਵਸੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਰਜਸਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਮਜੋਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਰਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਦੱਤੀ।  
 

ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ੍ਹੱ ਲੇ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਵੇਂ ਗਾਰਡਨਾਂ ਲਈ ਰਮੱਟੀ, ਬ੍ੀਜਾਂ ਦ ੇਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਆਰਦ ਉਗਾਉਣ 

ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੱਕ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਖੁ੍ਦ ਦ ੇਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਆਰਦ ਉਗਾਈਆਂ, ਰਜਹਨਾਂ 
ਰਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਨਾਈਟਸ ਟੇਬ੍ਲ (Knights Table), ਰੀਜੈਨਰੇਸ਼ਨ (Regeneration), ਖ੍ਾਲਸਾ ਏਡ (Khalsa Aid) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਰਸੱਖ੍ਸ (United Sikhs)। 
 

ਤਾਜੀ ਫਸਲ ਦ ੇਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਈਕ-ੋਫਰੈਂਡਲੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਨੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ 

ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਰਵਖੇ੍ ਗਤੀਰਵਧੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ੍ਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਬ੍ਾਰੇ ਰਸੱਖ੍ਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਅਜਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ।  
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਰਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਕੌਟਸ (Scotts), ਮੈਟਮੀ ਹੋਮਸ (Mattamy Homes), 

ਪੈਰਾਡਾਈਜ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟਸ (Paradise Developments), ਟੀ.ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਹੋਲਬ੍ੋਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (TACC Holborn Corporation) ਅਤੇ 
ਫੀਲਡਗੇਟ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟਸ (Fieldgate Developments) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।   
 

ਕਰਮਵਾਰ ਕੰਮ 

 

• ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦ ੇਰਤੰਨ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, 6,000 ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। 
• 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਬ੍ੀਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 490 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
• ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ 3,057 ਯਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਮੱਟੀ ਦ ੇਢੇਰ; ਰਮੱਟੀ ਦ ੇ8,553 ਬ੍ੈਗ; ਅਤੇ ਬ੍ੀਜਾਂ ਦ ੇ15,162 

ਪੈਕੇਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। 
 

https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force


 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਅਸੀਂ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਵਿਲੈਨਸ ਦੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਵੇਖ੍ੀ। ਸਾਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਇਸ 

ਤਰਿਾਂ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਇਸ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਵਡ-

19 ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਨਾਈਟਸ ਟੇਬ੍ਲ ਅਤੇ ਰੇਗੇਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਮਜੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਜਰੂਰੀ 
ਮਦਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਆਰਦ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਤ ੇਦਬ੍ਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ, 

ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬ੍ਣਾਇਆ।” 

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

“ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਜਾਰਾਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ੀਜ ਅਤੇ ਰਮੱਟੀ 
ਰਲਆਂਦੀ, ਰਜਸਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਸੀ, ਰਜਸਨੇ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ, ਆਉਟਡੋਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ 

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ।” 

- ਡਗ ਰਵਿਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਸਟੀ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੇ, ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰਮਹਨਤ ਕਰਕ,ੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਅਤੇ 
ਪਰਵਾਹ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਤੀਰਜਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ੇਹੱਦ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰੱਰਖ੍ਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੁਰੱਰਖ੍ਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਸੀ। ਰਜਹਨਾਂ ਕਮਜੋਰ ਪਰਰਵਾਰਾਂ, ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਕਈ ਰਸਹਤ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਰਸਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ੍ਣ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਤਾਜੇ ਫਲ 

ਅਤੇ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮੱੁਲਵਾਨ ਵਸੀਲਾ ਸੀ, ਰਜਸਨੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਆਰਦ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।” 
 

- ਐਨੀ ਬ੍ਾਇਨੋ (Annie Bynoe), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਾਈਟਸ ਟੇਬ੍ਲ 

 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਬ੍ਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਰੀਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਟਰੀਚ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਰਮਲੀ ਤਾਜੀ ਫਸਲ 

ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰਦਗੀਆਂ ਤ ੇਰਸੱਧਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੂਡ ਬ੍ੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਰਦਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।"  
 

- ਟੇਡ ਬ੍ਰਾਊਨ (Ted Brown), ਸੀ.ਈ.ਓ., ਰੀਜੈਨਰਸ਼ਨ ਆਉਟਰੀਚ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖ੍ਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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