
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

                    

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਫਰੋਬ੍ਿ ਵੱਲੋਂ 2022 ਰਵੱਚ ਕਨੇੈਡਾ ਦ ੇਬ੍ਿੈਟ  

ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਜਨਵਰੀ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਫੋਰਬ੍ਿ (Forbes) ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ 2022 (Canada’s 

Best Employers 2022) ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ।  

ਇਿ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ ਨ ੰ  300 ਰਵੱਚੋਂ 98ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਰਮਰਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਿਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਇਿ ਿ ਚੀ ਰਵੱਚ ਦਰਜਾ ਰਮਰਲਆ ਹੈ।  

ਫੋਰਬ੍ਿ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇ10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਿਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਲਾਨਾ ਿ ਚੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਰਰਿਰਚ ਕੰਪਨੀ ਿਟੇਰਟਿਟਾ (Statista) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹੱਿਾ 
ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੇ, ਆਪਣ ੇਦੋਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਨ ੰ , ਆਪਣ ੇਿੰਿਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਜਾ 
ਰਦੱਤਾ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਿੰਿਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਜੇ ਿੰਿਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਖਆ ਰਿਆ ਿੀ। 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ  

• ਜਨਵਰੀ 2022 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਕਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹ ਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਫਲੈਕਿੀਬ੍ਲ ਵਰਕ ਪਰੋਿਰਾਮ (Flexible Work Program) ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਿੀ; ਇਿ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦ ਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਰਵਕਲਪ, ਕੰਮ 

ਿਾਂਝ ੇਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ। ਇਹ ਪਰੋਿਰਾਮ, ਵਰਕਪਲੇਿ ਮੌਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (Workplace Modernization) 

ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਿਹ ਲਤ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰਵਕਲਪ ਦੇਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਪਲਾਰਨੰਿ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
• 2020 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਦ ੇਰਵਰੱੁਧ ਅਰਥਪ ਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਰਰਥਕ 

ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ (Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit) ਿਥਾਪਤ 

ਕੀਤੀ। 2021 ਰਵੱਚ, ਇਿ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦ ੇਰਵਕਾਿ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਿਰਹਰਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਮਸ਼ਵਰੇ, 

ਕਾਨਫਰੰਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਰਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਨੀ ਬ੍ਲੈਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ ਨ ੈੱਟਵਰਕ (Black 

Employee Engagement Network) ਵੀ ਰਵਕਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਰਮੰਿ ਆਰਟਿ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਲੈਕ ਐਡਂ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯ ਥ 

ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਪ ਐਡਂ ਕੋ-ਓਪ ਪਰੋਿਰਾਮ (Black and Indigenous Youth Internship and Co-op Program) ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ। ਇਹ 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਪਰੋਿਰਾਮ ਹੈ।   
• ਦਿੰਬ੍ਰ 2020 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਿਰਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ (Equity Office to 

serve its employees and citizens) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ (Equity Office), ਜਾਤੀ, ਨਿਲ, ਮ ਲ ਿਥਾਨ, ਰੰਿ, 

ਜਾਤੀਅਤਾ ਮ ਲ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ, ਨਾਿਰਰਕਤਾ, ਿੰਪਰਦਾਇ, ਰਲੰਿ, ਰਜਨਿੀ ਰਨਰਧਾਰਨ, ਰਲੰਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਛਾਣ, ਇੱਕ ੋਰਲੰਿ ਵਾਲੀ 
ਪਾਰਟਨਰਰਸ਼ਪ, ਉਮਰ, ਰਵਆਹ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਥਤੀ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਿਰਥਤੀ, ਇਮੀਿਰੈਂਟ ਿਰਥਤੀ, ਜਨਤਕ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਿਬੰ੍ਧ, ਧਾਰਰਮਕ ਿਬੰ੍ਧ, ਿਾਖਰਤਾ ਦ ੇਪੱਧਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਮਾਰਜਕ-ਆਰਰਥਕ ਿਰਥਤੀ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਰਬ੍ਨਾਂ, ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਅਤੇ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
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ਹਵਾਲੇ 

 

“ਿਾਨ ੰ , ਲਿਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਿਾਲ, ਫੋਰਬ੍ਿ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ, ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜਹੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹਨ, ਜੋ 

ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਿਟਾਫ ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਿਾਡੇ 
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ।” 

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

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਰਵਖੇ, ਅਿੀਂ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਰਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਡੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ ਵਰਿੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਕ 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ ਲਈ ਇਕਿਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਿਾਰੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵਵਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ 
ਰਬ੍ਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦ ੇਬ੍ਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰ ਿਕੀਏ। ਅਿੀਂ, ਫੋਰਬ੍ਿ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਨਮਾਰਨਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ; ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਿਾਤਾਰ, ਿਾਡੇ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਰਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਆਧੁਰਨਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 

ਇਹ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਰਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਵੱਚ ਿਾਡੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ 
ਖਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। ਿਾਨ ੰ , ਲਿਾਤਾਰ ਚੌਥੇ 
ਿਾਲ, ਫੋਰਬ੍ਿ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਖੇ, ਅਿੀਂ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਰਜਹਾ ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਡੀਆਂ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ,ੇ ਿਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਕਾਿ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਿਾਡੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਂ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਾਤਾਰ 

ਚੌਥੇ ਿਾਲ, ਫੋਰਬ੍ਿ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ – ਪਰਹਲਾਂ ਦ ੇਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ - ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਿੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

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
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