
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਨੇ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸਰੱੁਰਿਆ ਿਧਾਉਣ 

 ਲਈ what3words ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕੀਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਮਈ, 2021) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਨੇ 

what3words ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ iOS ਅਤੇ Android ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਹੈ, ਰਜਸਨੇ ਿਰਲਡ ਨ ੰ  3 ਮੀ. ਸਕਿੇਅਰ ਰਿੱਚ 

ਿੰਰਡਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰਿੱਚ ਬ੍ੇਜੋੜ 3 ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।  
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਇੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। what3words ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਘਟਨਾ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤ ੇਿੱਧ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਡਸਪੈਚ ਨ ੰ  ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਪਛਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ੍ ਦ ੇਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਿੱਚ ਬ੍ੇਹੱਦ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕ,ੇ 

ਰ ੰਦਗੀ-ਬ੍ਚਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋੜਿੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਥਤੀ ਰਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸਲ ਰਿੱਚ 

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਰਕੱਥੇ ਹੈ।  
 

what3words ਕੀ ਹ?ੈ  

what3words ਥਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਿਰਲਡ ਨ ੰ  3 ਮੀ. ਸਕਿੇਅਰ ਰਿੱਚ ਿੰਰਡਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰਿੱਚ ਬ੍ੇਜੋੜ 3 

ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਰਕ 3 ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ, ਰਕਸੇ ਿਾਸ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦ ੇਐਟਂਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕਸੇ 

ਹਾਈਰਕੰਗ ਟਰੇਲ ਤ ੇਰਕਸੇ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਥਾਂ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਰਿੱਚ ਰਰਮੋਟ ਜਗਹਾ ਤੱਕ – ਹਰ ਜਗਹਾ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਰਕਸੇ ਿੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਅਕਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਥਤੀ ਰਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ what3words ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਅਕਤੀ what3words ਐਪ ਿਹੋਲ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਾ ਥਾਂ ਿਾਸਤੇ what3words ਪਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। what3words ਉਸ 3 ਮੀ. ਸਕਿੇਅਰ ਥਾਂ ਿਾਸਤੇ 3 ਸ਼ਬ੍ਦ ਰਡਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਕਾੱਲਰ ਉਹ ਸ਼ਬ੍ਦ ਫਾਇਰ ਰਡਸਪੈਚ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਡਸਪੈਚ ਿਾਸਤੇ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਰਿੱਚ 

what3words ਨਕਸ਼ੇ ਰਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਜੇਕਰ ਰਕਸੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਫੋਨ ਤ ੇwhat3words ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਤਾਂ ਇਹ ਔਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ Wi-Fi 

(ਿਾਈ-ਫਾਈ) ਜਾਂ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਡੇਟੇ ਦ ੇਰਬ੍ਨਾਂ ਆਪਣਾ 3 ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਸ਼ਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰਤ  3 ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਤਦ ਿੀ ਰਦਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

what3words, ਆਪਣ ੇਿਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਿਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। what3words, ਆਪਣ ੇਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੋਜਾਂ ਦਾ ਰਰਕਾਰਡ ਰੱਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  
ਉਹ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਰਜੱਥੋਂ ਿੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤ  ਇਹ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਿਲ ਤ ੇਥਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦਾ। 
 

what3words ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਹਿਾਲੇ 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/what-3-words.aspx


 

 

“ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਿਜੋਂ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ। 
what3words ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨ ੰ , ਿੱਧ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਸ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜਿੰਦ ਸਰਮਆਂ ਰਿੱਚ ਿੱਧ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇਰ ੰਦਗੀ-ਬ੍ਚਾਉਣ ਿਾਲਾ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਇਨੋਿੇਰਟਿ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਤਰੀਕ ੇ

ਲੱਭਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। what3words, ਰਕਸੇ ਿੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਰਰਪਤ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਿੱਧ ਜਲਦੀ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕੇਗਾ।”  
- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਚੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਿਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬ੍ਹੁਮੱੁਲੀਆਂ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਲੱਭਦੇ ਰਰਹੰਦੇ 
ਹਾਂ। what3words ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਥਤੀ ਰਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ, ਫਾਇਰ ਰਡਸਪੈਚ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਥਾਂ,  
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬ੍ਚਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਰਰਿਰਸਜ ਨ ੰ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਿਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8; ਿਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“what3words ਿਰਲਡ ਨ ੰ  3 ਮੀ. ਸਕਿੇਅਰ ਰਿੱਚ ਿੰਡਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰਿੱਚ ਬ੍ੇਜੋੜ 3 ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। 
ਤਣਾਅਪ ਰਣ ਅਤੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਿੱਚ, ਥਾਂ ਿਰਰਗਆਂ ਿੇਰਰਿਆਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿੱਚ ਹਰ 

ਸਰਕੰਟ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। what3words, ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਿੱਚ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਕਸੇ ਿੀ ਜਗਹਾ ਤ ੇਪਹੰੁਚਾਉਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”   
- ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ (Bill Boyes), ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ 

ਸਮਰਰਪਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
what3words ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਿਾਲੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ , ਰਕਸੇ ਿੀ ਥਾਂ ਤ ੇਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।” 
- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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