
 

 
 
 
 
 
 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ ਨੇ ਿੰਨ-ਿਿੰੁਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ  
ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਰਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿਾਰਡ ਰਜਿੱ ਰਤਆ 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ (ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਿ.) (Brampton Fire and 

Emergency Services) (BFES) ਨੰੂ, ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਚੀਫਿ (ਿੀ.ਏ.ਐਫ.ਿੀ.) (Canadian Association of Fire Chiefs) 

(CAFC) ਿਿੱਲੋਂ 2021 ਦਾ ਇਕਰਿਟੀ, ਡਾਈਿਰਰਿਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਅਿਾਰਡ (Equity, Diversity & Inclusion Award) ਰਦਿੱਤਾ ਰਿਆ ਿੀ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਿਿੀਰਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿਮਝ ਿਾਲਾ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਉਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ 

ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਿ,ੇ ਰਜਿਨੰੂ ਇਹ ਿੇਿਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਿ. (BFES) ਦ ੇਅੰਦਰ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ 
ਿਾਧਾ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਿਿੱਲੋਂ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ ਦ ੇ2021-2025 ਦ ੇਫਾਇਰ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Fire Master Plan) 

ਰਿਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਿਾਿ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਦ ੇਦ ੋਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ 
ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਿਾਲੀ ਫਾਇਰ ਿਰਰਿਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨੋਿੇਰਟਿ ਿਰਤੀ ਤਰੀਰਕਆਂ ਅਤੇ 
ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। 
 

ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਿ (Bill Boyes) ਿਿੱਲੋਂ ਰਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਰਡਿੀਜਨ ਚੀਫ ਰਿਜੋਤ ਛਟਿਾਲ (Ravjot Chhatwal) ਿਿੱਲੋਂ ਅਿਿਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ, 

ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਿ. ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਿਾਿ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਿਾਰਧਆਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਕਾਰਜਨੀਰਤਕ ਕਾਰਿਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ: 

• ਕਈ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੰਿਠਨਾਂ, ਿੈਰ-ਲਾਿ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਰਮਕ ਿੰਿਠਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮਸ਼ਿਰਾ, 
• ਟਰੇਰਨੰਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ. ਟੀਮ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਿਮਝ ਨੰੂ ਿਧਾ ਕੇ, ਅਤੇ 
• ਅਰਜਹੀ ਿਰਤੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਰਿਕਰਿਤ ਕਰਕ,ੇ ਜੋ ਪਰੰਪਰਰਕ ਰੁਕਾਟਿਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਦਾ ਰਿਿਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਿਿੱ ਧ ਰਿਚਾਰਿਾਨ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਅਤੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹੈ, ਰਜਿਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦ ੇਟੀਚ ੇਅਤੇ 
ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ. ਿਿੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਿੱਿੇ ਿਧਣਾ, ਿਰਿਿੱਖ ਦ ੇਅਰਜਹੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਖਣ ਰਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ, ਜੋ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ 
ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਰਿਹਤ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਤ ੇਰਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਿ,ੇ ਰਜਿਨੰੂ ਇਹ ਿੇਿਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਹਿਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ ਦੀ ਿਮੁਿੱਚੀ ਟੀਮ ਨੰੂ, ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਖੇਤਰ ਰਿਿੱਚ ਜਾਰੀ ਿੁਧਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਲਈ ਿਧਾਈ ਹੋਿੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿਦੀ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਿਮੂਹਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਿਿੱਧ ਪਰਿਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਿਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਕ ੇਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਿਧਾਈਏ। ਮੈਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-
ਰਮਆਦ ਦ ੇਿਾਧੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਿ ਲਈ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਰਿਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ. ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ।” 
 



 

 
 
 
 
 
 

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

 

“ਮੈਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤ ੇਅਤੇ ਜਾਰੀ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਮਰਪਣ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। 
ਇਿ ਅਿਾਰਡ ਦ ੇਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਰਮਲਣ ਤ,ੇ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ. ਟੀਮ ਨੰੂ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਰਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਆਿੂ ਿਜੋਂ 
ਪਛਾਰਣਆ ਰਿਆ ਹੈ। ਿੇਿਾ ਰਿਿੱ ਚ ਅਰਥਪੂਰਣ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਨਿੇਸ਼, ਟੀਮ, 

ਇੰਡਿਟਰੀ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਿਰਿਿੱਖ ਰਿਿੱਚ ਿਫਲ ਕਰੇਿਾ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਿਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਿਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ ਟੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਪਰਤੀ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੰਡਿਟਰੀ 
ਰਿਿੱਚ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਿਿੱ ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਿਜੋਂ ਅਲਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਿਿੱਚ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ 

ਰਿਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਣ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ – ਅਿੀਂ ਅਰਜਹੇ ਿੰਿਠਨ ਨੰੂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਿ ਇਨੋਿੇਰਟਿ, ਕਾਰਜਨੀਰਤਕ ਅਤੇ ਉਿ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਿਿੱ ਧ ਰਿਚਾਰਿਾਨ ਹੋਿ,ੇ ਰਜਿਨੰੂ ਇਹ ਿੇਿਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ ਦੀ ਇਿਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਾਰਿਾਈ 

ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਿਰਰਿਰਿਜ ਨੰੂ ਅਿੱਿੇ ਿਧਾਉਣ ਿਾਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 
- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   

 

“ਿੀ.ਏ.ਐਫ.ਿੀ. ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਿਾਲਾਨਾ ਇਕਰਿਟੀ, ਡਾਇਿਰਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਅਿਾਰਡ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ 

ਨੰੂ ਿਧਾਈ ਹੋਿੇ। ਇਿ ਅਿਾਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਲਰਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਿਿੱਚ ਇਿਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਿੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਪੂਰੀ ਕੇਿ 

ਿਟਡੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀ www.cafc.ca ਤ ੇਪੜਹ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ।”   
- ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਚੀਫਿ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਿਿੱਚ ਰਿੱਖ 

ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਿਰਮ ਹੰੁਦ ੇਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ 

ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤ ੇਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤ ੇInstagram ਤੇ 

ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਪਰਿਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cafc.ca%2F&data=04%7C01%7CJacqueline.Fulton%40brampton.ca%7Cb41c8fe9f9ab471757b908d9785f597a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637673173188563077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wRbxIK%2BOqnjSzdU2FTGlTOSSChb60i7Hlh%2BPR0XEynQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca


 

 

 


