
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਨਵੇਂ ਏਟਬੋੀਕ ੋਕਰੀਕ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰਲੇ ਇੰਟਰਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਚਲੋ ਕਰੋ! 
 
  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਜੁਲਾਈ, 2021) – ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਰਿਸੀਸਾਗਾ (Mississauga) ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੈਲਡਨ (Caledon) ਤੱਕ ਈਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲ (Etobicoke Creek Recreational Trail) ਤ ੇਲੰਿੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਰਕਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ 

ਰਗਆ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੁਣ, ਰਤੰਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਰ, ਹਾਈਰਕੰਗ ਜਾਂ ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਨਵਾਂ ਦ-ੋਰਕਲੋਿੀਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰਿਸੀਸਾਗਾ ਰਵਚਕਾਰ ਟਰੇਲ ਰਵਚਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਦੇ ਨਾਲ 

ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਟਰੇਲ (Kennedy Road Trail) ਦ ੇਪਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਰਸਟੀ ਦੀ ਸੀਿਾ ਤੱਕ, ਹਾਈਵੇ 407 (Highway 407) ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 410 

(Highway 410) ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰਸਤਾ ਬਣ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਫ-ਰੋਡ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਕੈਲਡਨ ਰਵੱਚ, ਲੇਕ ਓਨਟੈਰੀਓ (Lake Ontario) ਅਤੇ ਵਾਟਰਫਰੰ ਟ ਟਰੇਲ (Waterfront Trail) ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਟਰੇਲ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਦ ੇਰਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੀਜਨਲ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਈਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲ, ਏਟੋਬੀਕੋ ਰਿਰਿਕ ੋਵਾਟਰਸ਼ੈੈੱਡ (Etobicoke Mimico Watershed) ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਸੈਰਟੰਗਸ ਰਵੱਚੋਂ ਦੀ, ਲਗਿਗ 34.5 ਰਕਲੋਿੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ. (TRCA) ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਟਰੇਲ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ 
ਫਾਇਰਦਆਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀ ਵੈਲੀ (Kennedy Valley) ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱੁਿ ਅਤੇ 14,000 ਝਾੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ  

ਇਹ ਪਰਹਲਕਦਿੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਡਂ ਰੀਜਨ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾੱਰਰਟੀ (ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.) (Toronto and Region 

Conservation Authority) (TRCA), ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel), ਟਾਊਨ ਆਫ ਕੈਲਡਨ (Town of Caledon), ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਰਿਸੀਸਾਗਾ (City of Mississauga) ਅਤੇ ਰਿਰਨਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (Ministry of Transportation) ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਸਿੂਰਹਕ ਯਤਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਐਕਰਟਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਿਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Active Transportation Master Plan) ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਕਨੈਕਰਟਡ ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਅਤੇ ਪੈਦਲ-ਯਾਤਰੀ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਰਿਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਿੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਰਕਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵੱਧ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਵੱਧ ਸੁਰਵਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸਿਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਆਕਰਸ਼ਕ 

ਅਤੇ ਕਨੈਕਰਟਡ ਟਰੇਲਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਸਟੀ ਦ ੇਐਕਰਟਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਿਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 

www.brampton.ca/atp ਤ ੇਜਾਓ।  

ਰਤੰਨ ਰਕਲੋਿੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਈਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲ ਨੰੂ ਕੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਟਰਲੰਗ (Coke Canada Bottling) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਰਜਤ (ਸਪਾਂਸਰ) ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਟਰੇਲ (Kennedy Road Trail) ਦ ੇਪਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਰਵਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਸੀਿਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ 

ਟਰੇਲ ਲਈ ਰਸਟੀ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਪਰਾਯੋਜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੇਲ ਦੇਿਿਾਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਪਾਂਸਰਰਸ਼ਪ ਿੌਰਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 

www.brampton.ca/sponsorship ਤ ੇਜਾਓ।   

http://www.brampton.ca/atp
https://www.brampton.ca/EN/Business/Sponsorship-Opportunities/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਿੈਨੰੂ ਈਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲ ਇੰਟਰਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਰਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰਸਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਿੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ 

ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਟਰੇਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਿਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਯੋਜਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ!” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਜੋਂ, ਿੈਂ ਨਵੇਂ ਈਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਇੰਟਰਰੀਜਨਲ ਟਰੇਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਈ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ 

ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੰੁਦਰ ਅਤੇ 
ਦੇਿਣਯੋਗ ਟਰੇਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਿਾਣੋ – ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤ,ੇ ਹਾਈਰਕੰਗ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ।” 

 - ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਸਾਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਈਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਈਵਾਲਾਂ 
ਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਤ ੇਿਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਰਕਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਨੈੱਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਲਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਾਣਨਾ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਈਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ 

ਟਰੇਲ ਦੇਿਣਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ!” 

- ਸ਼ਾਰਿੇਨ ਰਵਲੀਅਿਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਿੌਰਕਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਹਲੇ 

ਟਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਾਯੋਜਕ, ਕੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਟਰਲੰਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਿੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਟਰੇਲ ਰਵਿੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਸਪਾਂਸਰਰਸ਼ਪ ਿੌਰਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ. ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ, ਈਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਇੰਟਰਰੀਜਨਲ ਟਰੇਲ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦ-ੋਰਕਲੋਿੀਟਰ ਦ ੇਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਟਰੇਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਰਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਕੈਲਡਨ ਦੀਆਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਨੰੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕ ਓਨਟੈਰੀਓ 

ਰਵੱਚ ਵਾਟਰਫਰੰ ਟ ਟਰੇਲ ਤੋਂ, ਕੈਲਡਨ ਰਵੱਚ ਗਰੀਨਬੈਲਟ ਟਰੇਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਔਫ-ਰੋਡ ਟਰੇਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 
ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ, ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਸਹਤਿੰਦ ਜੀਵਨ 

ਲਈ ਿੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।” 

- ਜੈਨੀਫਰ ਇਰਨਸ (Jennifer Innis), ਚੇਅਰ, ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ. ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ 

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕਲ ਬੌਟਲਰ ਬਣਨ ਦ ੇ20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਬਹਤਰ ਿਰਵੱਿ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ 

ਿਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਟਰੇਲ ਰਸੱਧਾ ਸਾਡੀ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 1,300 ਲੋਕਲ 



 

 

ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦ ਿਾਣ ਸਕਣ, ਜੋ ਿਾਣ ਦ ੇਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਰਸੱਧੇ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 

ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।” 

- ਬਰਾਂਡਨ ਨੂਨਨ (Brandan Noonan), ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ, ਕੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਟਰਲੰਗ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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