
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੈਕਰ ੰਗ 

 ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰਗੋਰਾ  ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕੀਤੀ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3  ਾਰਚ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਲਈ 12  ਹੀਨੇ ਦੇ ਵੈਲਕਰ ੰਗ 

ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ  (Welcoming Streets Pilot Program) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਦ  ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵੈਲਕਰ ੰਗ ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਲੋਕਲ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਿਆ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ  ਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਟੀਚਾਗਤ ਿਟਰੀਟ ਆਉਟਰੀਚ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਇਿ ਪਰੋਗਰਾ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ, “ਵਲੈਕਰ ੰਗ ਿਟਰੀਟ ਲੀਡਰਿ” (“Welcoming Streets Leaders”), ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ  ਦਦ 

ਕਰਨਗੇ। ਲੀਡਰਿ ਉਹਨਾਂ ਿਰਿਤੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ੍ ਦੇਣਗੇ, ਰਜਹਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਰੁਲਿ (Peel Regional 

Police) ਦੀ  ਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਿੰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਅਕਤੀ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਬ੍ਣਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਿਰਹਯੋਗ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਿ, ਰਿਟੀ ਹਾਲ, 2 ਵਰੈਲੰਗਟਨ 

ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ (City Hall, 2 Wellington Street West) ਦੀ ਹਠੇਲੀ  ੰਜ਼ਲ ਤੇ ਿਰਿਤ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਜੈਕਟਿ ਿੈਂਟਰ (Downtown 

Brampton Projects Centre) ਰਵਿੱ ਚ  ੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।     

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ  ੁਤਾਬ੍ਕ, 2020 ਰਵਿੱ ਚ ਪੀਲ ਰਵਿੱ ਚ 4,566 ਲੋਕ ਬ੍ਘੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਿਨ। ਜੂਨ 2021 ਰਵਿੱਚ, 

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਨੇ ਪਰੋਗਰਾ  ਲਈ 250,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਇਹ ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, 

ਰਜਿਦੀ ਰਹ ਾਇਤ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ, ਰੀਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਟਰੀਚ 

ਕਰ ਉਰਨਟੀ (Regeneration Outreach Community) ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ  ੈਂਟਲ ਹਲੈਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਪੀਲ ਡਫਰਰਨ (Canadian Mental 

Health Association Peel Dufferin) ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਵੈਲਕਰ ੰਗ ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ  ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, brampton.ca/downtownbrampton ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰ ਲ ਕ ੇਇਕਿੱ ਠੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ ੋਇਹ ਿਾਡੇ 

ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸ਼ ੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿੰਪੰਨਸ਼ੀਲ ਜਗਹਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਲਕਰ ੰਗ ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ , ਿਾਡੇ 

ਲੋਕਲ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਿਤ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿੀਂ ਇਿ 12  ਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ  ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਦੇਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Welcoming-Streets-Pilot.aspxwww.brampton.ca/downtownbrampton


 

 

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

“ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਕੋਰਵਡ-19  ਹਾਂ ਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰੁੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਿੰਭਵ 

ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਹਾਲੀ ਵਿੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਕੰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਧ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਰਿਹਤ ੰਦ ਿਾਵਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ  ੌਰਕਆਂ ਰਵਿੱ ਚ 

ਿੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨੰੂ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਵਿੱਧ ਿੁਆਗਤੀ ਬ੍ਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਲੈਕਰ ੰਗ ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।” 

-  ਾਰਰਟਨ  ੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4, ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰ ਕ ਰਡਵੈਲਪ ੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਇਿੱਕ ਿੁਆਗਤੀ ਅਤੇ ਿੰਪੰਨਸ਼ੀਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਲਈ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ, ਿੁਰਿੱ ਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਾਡੇ 

ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਰ ਲ ਕ ੇਕੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰ ਲ ਕ ੇਇਕਿੱ ਠੇ, ਅਿੀਂ ਵਲੈਕਰ ੰਗ ਿਟਰੀਟਿ 

ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ  ਰਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 12  ਹੀਰਨਆਂ ਦੀ ਰ ਆਦ ਰਵਿੱਚ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦਾ  ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5, ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰ ਕ ਰਡਵਲੈਪ ੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਰਵਿੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ ੋਿਾਡੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਿਕਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ 

ਕੋਲ ਰਰਹਣ, ਕੰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੇਡਣ ਵਾਿਤੇ, ਰਵਿਰਤਰਤ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਾਵਾਂ ਹਣੋ। ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਰਿੱ ਰਿਆ  ਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਭਰੂ ਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲਕਰ ੰਗ 

ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ , ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਹ ਾਇਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੀ  ਦਦ 

ਕਰੇਗਾ।” 

- ਰਰਚਰਡ ਫੋਰਵਾਰਡ (Richard Forward), ਕਰ ਸ਼ਨਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ, ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਐਡਂ ਇਕੋਨੋਰ ਕ ਰਡਵਲੈਪ ੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਵੈਲਕਰ ੰਗ ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ , ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲ ੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ 

ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਧ ਿੁਆਗਤੀ ਜਗਹਾ ਹੈ,  ੈਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਰਹ ਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ।” 

- ਨਾਂਡੋ ਐਰਨਕਾ (Nando Iannicca), ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ, ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰ 

“ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਰੁਲਿ ਨੰੂ ਵਲੈਕਰ ੰਗ ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਰਹ ਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿੰਕਟ ਰਵਿੱ ਚ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 

ਿਰਹਯੋਗ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ  ਦਦ ਲਈ, ਅਪਿਟਰੀ  ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਰਹ ਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਵਿੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪਰਜੋੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰ ਿਾਲ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿੁਆਗਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰ ਲ ਕ ੇਕੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਰਨਸ਼ਾਨ ਡੁਰਈਅਿੱਪਾ (Nishan Duraiappah), ਚੀਫ ਆਫ ਪੁਰਲਿ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਰੁਲਿ 

“ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ., ਵਲੈਕਰ ੰਗ ਿਟਰੀਟਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰਗੋਰਾ  ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਦੇਿ ਕ ੇਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾ , ਿਾਡੇ 

ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਵਿੱਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਿਾਰਰਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ  ਾਣਨ ਲਈ, ਵਿੱਧ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਅਤੇ 

ਸ਼ ੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ  ਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 



 

 

- ਿੂਜ਼ੀ ਗਾਡਫਰੋਏ (Suzy Godefroy), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਇ ਪਰੂਵ ੈਂਟ ਏਰੀਆ (ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ.)  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰ  ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤ ੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

 ੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਲਟੀਕਲਚਰਲ  ੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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