
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ ਮਨਾ ਰਿੀ ਿ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਫਰਵਰੀ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀਆਂ ਉਿਨਾਂ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ 
ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, 8 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ (International Women’s Day) ਮਨਾ ਰਿੀ ਿੈ, 

ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਿਰਗਰਮ, ਿਮਿਰਿੀਪੂਰਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਿਾਨ ਰਿਿੱ ਤਾ, ਜ ੋਅਿੱਜ ਇਿ ਿੈ।   
 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ ਪਨੈਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤ ੇਮੁਿੱ ਖ ਿਪੀਚ  

8 ਮਾਰਚ, ਸ਼ਾਮ 5 – 7 ਵਜ ੇਤਿੱਕ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-ਕਲੈਡਨ (Brampton-Caledon) ਿੇ ਜ਼ੋਂਟਾ ਕਲਿੱ ਬ੍ (Zonta Club) ਿੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿੋ, ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਪੈਨਲ 

ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਿੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਜੈਮ ਗੈਂਬ੍ਲ (Jam Gamble) ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਲਰਿ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine 

Williams) ਅਤੇ ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਇਿਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।   

• ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿੰਿਾ ਨਾ ਕਰੋ: ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਿਕਰੀ (Say No to Violence Against Women: Human Trafficking) 

• ਲੋਕਲ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲੈਂਡਿਕੇਪ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਵੇਂ ਯੋਗਿਾਨ ਰਿੰਿੀਆਂ ਿਨ (Local Women & 

How They Contribute to the Women’s Empowerment Landscape in Brampton) 

ਇਿਨਾਂ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਤ਼ੋਂ ਬ੍ਾਅਿ, ਿਾਮਰਾ ਜਫਰ (Samra Zafar) ਵਿੱਲ਼ੋਂ ਮੁਿੱ ਖ ਿਪੀਚ ਰਿਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਰਿਿੱ ਧ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ ੂ

ਿਪੀਕਰ, ਪਰਰਿਿੱ ਧ ਲੇਰਖਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ, ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿਿੱਕਾਂ ਲਈ ਐਜੁਕੇਟਰ ਿਨ।   
 

ਇਿ ਿੈਸ਼ਨ, ਇਿਨਾਂ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਰਲਆਉਂਿੇ ਿਨ। 
 

ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੇ ਪਰਾਯੋਜਕ (ਿਪਾਂਿਰ), ਕੋਕਾ-ਕਲੋਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ੌਟਰਲੰਗ ਰਲਰਮਟੇਡ (Coca-Cola Canada Bottling Limited) ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ। 
 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ ਿੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/IWD ਤੇ ਜਾਓ।  

ਐਕਿਪੀਰੀਐਿਂ ਬ੍ਕੌਿ (Experience Box) 

ਇਿ ਰਲਰਮਟੇਡ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਰਗਫਟ ਬ੍ਕੌਿ, ਲੋਕਲ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਿੇ ਉਤਪਾਿ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿੇ ਿਨ। ਿਾਰ ੇ

ਬ੍ੌਕਰਿਜ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵੋੇਗਾ:  

• ਮੂਡਜਕਿਲ (Moodgxl) ਿੇ ਿੁਆਰਾ ਿਾਈਡਰਰੇਟੰਗ ਫੇਿ ਮਾਿਕ (Hydrating Face Masks) 

• ਿ ਿੰਕਲਪ ਪਰੋਜਕੈਟ (The Sankalpa Project) ਿੇ ਿੁਆਰਾ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡਿ (Affirmation Cards)  

• ਅਰੋਮਾ ਕਮਫਰਟਿ 4 ਯ ੂ(Aroma Comforts 4 U) ਿੇ ਿੁਆਰਾ ਬ੍ਾਥ ਬੰ੍ਬ੍ਿ (Bath Bombs) 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10849/ed=20220308/st=1700/et=19


 

 

• ਫੂਟਿ ਐਡਂ ਰੂਟਿ ਿਰੋਲਿਰਟਕਿ (Fruits and Roots Holistics) ਿੇ ਿੁਆਰਾ ਿਰਬ੍ਲ ਬ੍ਾਥ ਿਾਲਟਿ (Herbal Bath Salts) 

• ਅਤੇ ਿੋਰ ਵੀ ਬ੍ਿੁਤ ਕੁਝ! 

ਬ੍ੌਕਿ ਉਿਨਾਂ ਪਰਿਲੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ ੋਿ ਇਲੇਨ ਿਾਊਿ (The Ellen House) ਲਈ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 20 ਡਾਲਰ ਿੀ ਚੈਰਰਟੇਬ੍ਲ 

ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਿੇਣਗੇ।   

ਉੱਿਮੀਆ ਂਿਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਨੰੂ ਰਤੰਨ ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਰਲੰਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਬ੍ਾਰ ੇਚਰਚਾ ਿੋਵੇਗੀ, ਆਗੂ ਮਰਿਲਾ ਲੀਡਰਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਣ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤਾਂ ਿੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਡੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬ੍ਜਨੇਿਵੂਮੈਨ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• 2 ਮਾਰਚ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade) ਿੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰਵਿੱ ਚ, InspiHer 

• 9 ਮਾਰਚ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਿੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰਵਿੱ ਚ, #BreakTheBias ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਿਾ ਬ੍ਿਲਿਾ ਰਚਿਰਾ 
(#BreakTheBias The Changing Face of Canada’s Workplace)  

• 10 ਮਾਰਚ: ਿਟਾਰਟਅਪ ਪੀਲ (StartUp Peel) ਿੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰਵਿੱ ਚ, IWD2022 #BreakTheBias  

 ਿਵਾਲੇ 

“ਇਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ ਿੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੋਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੀਆਂ ਉਿਨਾਂ ਿਮਰਰਪਤ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀਆਂ 

ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਰਜਿਾ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਇਆ ਿੈ, ਜ ੋਅਿੱਜ ਇਿ ਿੈ। ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਿ ਰਿੰਿਾ ਿਾਂ ਰਕ 

ਜ਼ੋਂਟਾ ਕਲਿੱ ਬ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-ਕੈਲਡਨ ਿੇ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ ੂਿਪੀਕਰ, ਿਾਮਰਾ ਜਫਰ ਵਿੱਲ਼ੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਿਪੀਚ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈਣ 

ਲਈ, 8 ਮਾਰਚ ਿੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਲਵੋ।” 

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

“8 ਮਾਰਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ ਿੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵਿੱ ਚ ਖਾਿ ਅਿਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਿੇ ਿੋਏ, 

ਰਲੰਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਜੋਨਾਬ੍ਿੱ ਧ ਤਬ੍ਿੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਿੀ ਿਾਡੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਮਜਬ੍ੂਤ ਕਰਿੇ ਿਾਂ। ਕੁਝ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ 

ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਮਰਾ ਜਫਰ, ਜੈਮ ਗੈਂਬ੍ਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਂਟਾ ਕਲਿੱ ਬ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-ਕੈਲਡਨ ਿਾ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੋਣਾ ਿਨਮਾਨ ਿੀ ਗਿੱਲ 

ਿੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5 

“ਇਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਿਲਾ ਰਿਵਿ, ਅਿੀਂ ਉਿਨਾਂ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਜਬ੍ੂਤੀ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਿੇ ਿਾਂ, ਜ ੋਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਾ ਆਧਾਰ 

ਿਨ ਅਤੇ ਿਮੇਸ਼ਾ ਰਰਿਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਿਕਰੀ, ਰਲੰਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਿੱਖਪਾਤ ਿੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, 8 ਮਾਰਚ ਨੰੂ, ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿਪੀਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੰੂ ਿਫਲ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ, ਬ੍ਿੁਤ ਿਾਰ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਿਰਿਯੋਗ ਿੇਖਣਾ ਬ੍ਿੁਤ ਿੀ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਿੈ।” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fefrypeelhalton.ca%2Fportfolio%2Fellen-house-3%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IlKWnThj5CO0MGyAxfNveD9oM%2BnSZht1VwJn2PYPYMg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fefrypeelhalton.ca%2Fportfolio%2Fellen-house-3%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IlKWnThj5CO0MGyAxfNveD9oM%2BnSZht1VwJn2PYPYMg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Finspiher%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8ZnMT7F5tXZQHSGBuMRfxg4ODat9tG%2FVpvEBzaWnaG0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.bramptonbot.com%2Fevents%2Fdetails%2Fconnectwork-network-5932%3FcalendarMonth%3D2022-03-01&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l%2FNmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.bramptonbot.com%2Fevents%2Fdetails%2Fconnectwork-network-5932%3FcalendarMonth%3D2022-03-01&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l%2FNmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.bramptonbot.com%2Fevents%2Fdetails%2Fconnectwork-network-5932%3FcalendarMonth%3D2022-03-01&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l%2FNmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fiwd2022-break-the-bias-tickets-253354649577%3Futm-campaign%3Dsocial%252Cemail%26utm-content%3Dattendeeshare%26utm-medium%3Ddiscovery%26utm-source%3Dstrongmail%26utm-term%3Dlisting&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zrR%2BZnGgKvrroITmAYggFUnJRS67tuSzx83X9lciKNc%3D&reserved=0


 

 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8 

“8 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ, ਇਿ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ, ਿਾਡੀਆਂ ਰਜੰਿਗੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਿ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿੀਆਂ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਿਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰੀਏ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀ ਟੀਮ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਿਨ, ਜ ੋਇਿ ਿੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ 

ਇਕਿੱਠਾ, ਿਫਲ ਅਤੇ ਿੰਪੰਨ ਰਿੱਖਿੀਆਂ ਿਨ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤ਼ੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ਼ੋਂ ਇਿੱਕ ਿ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਿਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਿੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤ਼ੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਿੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਿੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਿ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  

 
 

 

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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