
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਰੋਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਆਭਾਿੀ ਤਰੌ ਤੇ ਮਨਾ ਰਿੀ ਿ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਫਰਿਰੀ, 2021) – ਫਰਿਰੀ ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸ਼ਰਿਰ, ਿੂਬ੍ੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਰਿਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਲੈਕ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਣਰਗਣਤ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ, ਆਰਰਥਕ ਅਤੇ  ਿਮਦਰਦੀਪੂਰਣ ਕੀਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ 

(Black History Month) ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।  
 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਿਿੱ ਚ ਰਿਮਾਇਤੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਇਨੋਿੇਟਰਿ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦ ੇਮੇਰਕੰਗ ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ 
ਅਿਾਰਡਿ (Making Black History Awards) ਲਈ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/BHM2021 ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਕਾਰਨ, ਇਿ ਿਾਲ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੈ: 

• ਿਨ ਲਾਈਫ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ (Sun Life Financial), ਲੋਕਲ ਬ੍ਲੈਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਿਫ਼ਤਾਿਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਿਰਚੁਅਲ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਿੀਰੀਜ 

(Virtual Performance Series) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ 

• ਬ੍ਲੈਕ ਮੇਕਰਿ ਮਾਰਕੀਟ (Black Makers Market), ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ 

• ਲੋਕਲ ਯੋਗਾ ਇੰਿਟਰਕਟਰ ਮੈਰਥਊ ਬ੍ੋਨਿ (Matthew Bonas) ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰਿਿੱਚ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮ 

• ਅਜੇਰਲਆ ਿਾਰਟ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰਿਿੱ ਚ, ਬ੍ੈਿਟ ਐਡਂ ਬ੍ਲੈਕ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੂਡ ਟੂਰ (Best and Black in Brampton Food Tour) 

• ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਰਿਣਾ, ਆਪਣ ੇਕੈਰੀਅਰ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ, ਬ੍ਲੈਕ ਲਾਈਿਿ ਮੈਟਰ (Black Lives Matter) ਅਤੇ 
ਮਜਬ੍ੂਤ ਬ੍ਲੈਕ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਰਜਿੇ ਰਿਰਸ਼ਆਂ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਜੋਨਿ ਐਡਂ ਜੋਨਿ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਿ (Jones & Jones Productions) ਿਿੱਲੋਂ 
ਆਯੋਰਜਤ, ਪੈਨਲ ਰਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ                                          

 

ਿਾਰੀਆਂ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/BHM2021 ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਬ੍ਲੈਕ ਪਰੋਲਰਟਕਲ ਐਮਪਾਿਰਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਿ 

 

9 ਅਤੇ 10 ਫਰਿਰੀ ਨੰੂ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਇਿ ਬ੍ਲੈਕ ਪੋਰਲਰਟਕਲ ਐਮਪਾਿਰਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਿ (Black Political Empowerment Conference), ਬ੍ਲੈਕ 

ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰਿਯੋਗੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਿੂਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਿ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ, ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਲਿਾਦ, 

ਿਮਾਰਜਕ, ਰਿਿੱ ਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਿਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦ ੇਪਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਿਾਧਨ ਿਜੋਂ, ਬ੍ਲੈਕ ਰਾਜਨੀਰਤਕ ਕੈਪੀਟਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇ

ਜਰੂਰੀ ਮਿਿੱਤਿ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਿੀ, ਇਿ ਰਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦ ੇਿੇਤਰ ਰਿਿੱਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  
 

ਬ੍ਲੈਕ ਯਥੂ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਿ 

 

ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਿਿੱਚ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦ ੇਿਾਿਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਿਫਲਤਾ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿੋਣ ਿਾਿਤੇ ਬ੍ਿੁਤ ਿਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। 26 ਫਰਿਰੀ 
ਨੰੂ ਿਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30 ਿਜੇ ਿੋਣ ਿਾਲਾ ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜਿਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਉਿ 

ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿੁਪਰਨਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਕਾਨਫਰੰਿ, ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਿਿੱਲਾਂ 
ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਿੀ, ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਰਿਿੱਚ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਲਿੱ ਭਣ ਰਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 

http://www.brampton.ca/BHM2021
http://www.brampton.ca/BHM2021
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Political%20Empowerment%20Conference.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Political%20Empowerment%20Conference.aspx


 

 

ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੋਲਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਇਲਾਿਾ, ਕਾਨਫਰੰਿ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਅਤੇ ਪਰੇਰਕ ਿਪੀਕਰਾਂ ਨੰੂ 
ਿੁਣੇਗੀ। ਇਿ ਕਾਨਫਰੰਿ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਦੀ  ਪਿੰੁਚ ਰਿਿੱ ਚ ਿੈ। ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

economicantiblackracism@brampton.ca ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 
 

ਿਿਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਿ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਾ, ਿਮਦਰਦੀਪੂਰਣ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਿਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਿੁਤ ਕੰਮ 

ਕੀਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਅਿੱਜ ਇਿ ਿੈ। ਿਾਨੰੂ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿੀਨੇ-ਭਰ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਿੈ, ਜੋ ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਇਿਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਮਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱਧ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਰਿਿੱਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਿਿੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲਾ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ 
ਿੋਏ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਿਚਲੇ ਬ੍ਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।” 

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

 

“ਿਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਿਟੀ ਰਿਿੱਚ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਜੋਸ਼ੀਲੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਮੋਜੈਕ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ 

ਰਿਿੱਚ ਬ੍ਿੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦਿੱਤਾ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਰਿਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਰਿਲੀ ਬ੍ਲੈਕ ਮਰਿਲਾ ਿਜੋਂ, ਮੈਨੰੂ ਅਰਥਪੂਰਣ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਲੈਕ 

ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਰਿਿੱ ਚ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਿਰਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਰਿਿੱ ਚ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਕਈ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ 
ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਲਈ ਰਿਤੇ ਿਹੋਲਦੇ ਿਨ।” 

− ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਿਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਿੈ। ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦ ੇਕੇ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦ ੇਰਿੇ ਿਾਂ। 
ਬ੍ਲੈਕ ਇਰਤਿਾਿ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਰਤਿਾਿ ਿੈ। ਇਿ ਉਪਲਬ੍ਧੀ, ਨਿੀਨਤਾ, ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਿਾਲਾ, ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਿੰਪੰਨ 

ਇਰਤਿਾਿ ਿੈ। ਇਿ ਮਿੀਨੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਰਿੇ ਤ ੇਰਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤ ੇਿਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਤੋਂ 
ਪਰੇਰਰਤ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ – ਇਿ ਆਿ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਰਕ ਿਿੱ ਧ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਿਾਲਾ, ਰਨਰਪਿੱਿ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰਿਿੱਚ, ਿਾਡੀ 
ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ ਏਕਤਾ, ਿਨਮਾਨ ਅਤੇ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦੀ ਿਿੱ ਧ ਿਮਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।” 

− ਗਰਿਨੇਥ ਚੈਪਮੈਨ (Gwyneth Chapman), ਿੀਨੀਅਰ ਐਡਿਾਈਜਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਐਮਪਾਿਰਮੈਂਟ ਐਡਂ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਰੇਰਿਜਮ ਯੂਰਨਟ, 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮ, ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦ ੇਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਮੋਜੈਕ ਰਿਿੱਚ 

ਇਿਦੇ ਮਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਪੂਰਾ ਮਿੀਨਾ ਆਭਾਿੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱਧ 

ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਿਮੂਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਬ੍ਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਨ। ਅਿੀਂ ਿਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ, ਪੂਰੇ ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱਧ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਰਦੰਦੇ 
ਿਾਂ।” 

− ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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