
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ           

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਏੋਨਾ ਸਨੈਟੋਸ ਨ ੰ  2021-2022 ਲਈ ਐਟਂੀ-ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਦੀ ਸਟੈਂਰ ੰਗ 

ਕਮਟੇੀ ਰਵਿੱ ਚ ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚਅੇਰ ਵਜੋਂ ਰਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਅਗਸਤ, 2021) – ਅਿੱਜ, ਫੈ ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰ ਅਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ (ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ.) (Federation of Canadian 

Municipalities) (FCM) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਪਰਜੈੀ ੈਂਟ ਜੋਆਨ ਵੈਨ ਰਹੇ ਨ (Joanne Vanderheyden) ਵਿੱਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos) ਨ ੰ , ਐਟਂੀ-ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ (Anti-Racism and Equity) ਦੀ ਸਟੈਂਰ ੰਗ 

ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਰਵਿੱਚ, 2021-2022 ਲਈ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਸਟੈਂਰ ੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਰਵਸਰਤਰਤ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨ ੰ  ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਬ੍ੋਰ  (FCM 

Board) ਨ ੰ , ਤਰਜੀਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰ੍ਧੀ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤ ੇਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਰ ੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਚੇਅਰਸ ਅਤੇ ਵਾਈਸਚੇਅਰਸ 

ਰਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਲੀ ਰਰਸ਼ਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੇਂਦਰਰਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਰਲਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਅਰਧਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਰਧਤ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਅਤ ੇਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਤ ੇਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ, ਬ੍ੋਰ  ਆਫ  ਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਤੰਨ ਵਾਰ ਮੀਰਟੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇ ਾ ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਅਤੇ ਸਾ ੇ ਫੈ ਰਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ। 
ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਜਲਵਾਯ  
ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੜਹ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ, ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਦੇ ਰਵਸਤਾਰ, ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ-ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਐਲ.ਆਰ.ਟੀ. (Hurontario-Main St. LRT) 

ਅਤੇ ਕੋਰਵ -19 (COVID-19) ਤੋਂ ਰਾਹਤ। 
  

ਜ ਨ ਰਵਿੱਚ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੈਨਟੋਸ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਈ, ਫੈ ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰ ਅਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦ ੇਬ੍ੋਰ  ਆਫ  ਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲਈ 

ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਚੁਰਣਆ ਰਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਰਵਿੱਚ ਮਰਹਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਸਟੈਂਰ ੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ 

ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਐ ਂ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪਰਬੰ੍ਧਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਰ ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤ ੇਸਟੈਂਰ ੰਗ ਕਮੇਟੀ 
ਦੀ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹਨ।  
  

ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ., 1901 ਤੋਂ ਕੈਨੇ ਾ ਦੀ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇ ਾ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂ   
ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਤਰੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਅਤੇ 20 ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤਿੱਕ, ਹਰ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ 2,000 

ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਉਹ ਰਤੰਨੋਂ  ਪਾਰਸਆਂ ਦ ੇਤਟਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਕੈਨੇ ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 90 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪ ਰੇ ਕੈਨੇ ਾ ਦ ੇਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਲੀ ਰ, ਮੁਿੱ ਖ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤ ੇਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (City Council) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council Priorities), ਰਤੰਨੋਂ  
ਪਾਰਸਆਂ ਦ ੇਤਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੈਨੇਰ ਅਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਨਸਲਵਾਦ ਨੀਤੀ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ, ਪੁਿੱ ਜਣ ਯੋਗ ਘਰ, ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ, ਜਲਵਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਲਈ ਕੋਰਵ -19 ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ।  



 

 

ਹਵਾਲੇ 

  

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾ ੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, 
ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾ ੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਰਲੰਗ ਤੇ 
ਰਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਨਰਪਿੱ ਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਦਾ ਰਵਵਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਐਟਂੀ-ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਤੇ ਸਟੈਂਰ ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ 
ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਸਨਮਾਰਨਤ ਮਰਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾ ੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇ ਾ 
ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਅਤੇ ਫੈ ਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਰਰਸ਼ਤੇ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਥੀ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ 

ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਜਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਕੈਨੇ ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰ ਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮੈਂਬ੍ਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਬ੍ੋਰ  ਆਫ 

 ਾਇਰੈਕਟਰਸ 

“ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਸਰਹਯੋਗ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾ ੇ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਹਰ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਰਸਲ ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ, ਮੈਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਐਟਂੀ-ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਰਹਮਾਇਤੀ – ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੈਨਟੋਸ, ਜੋ ਸਾ ੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ 
ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ – ਨ ੰ  ਐਟਂੀ-ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਦੀ ਸਟੈਂਰ ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 
ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਸਾ ੀ ਰਸਟੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਰਜਵੇਂ ਸਾ ੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਸਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨਾ – ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਰਵ -19 ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤ ੇ

ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾ ੇ ਫੈ ਰਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।   

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈ ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾ  ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾ  ੇਨਾਲ 

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

ਮੀ ੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਮੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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