
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                    

 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਰ ਿਤਾਰ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਿੱਕ  

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਪਤਾਲ ਲੇ ੀ ਲਈ ਪਰ ਾਨਗੀ ਰਦਿੱਤੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਕਿੱਲਹ ਆਪਣੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ 

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰ ਿਤਾਰ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਪਤਾਲ ਲੇ ੀ ਲਈ ਪਰ ਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਇਹ ਲੇ ੀ, ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਿਪਤਾਲ (Peel 

Memorial Hospital) ਦੇ ਪੁਨਰ ਰ ਕਾਿ ਅਤੇ ਰ ਿਤਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਰ ਕ ਹਿਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਰ ਖ ੇਬ੍ਣਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ 

ਕੈਂਿਰ ਕਅੇਰ ਿੈਂਟਰ (Cancer Care Centre) ਲਈ ਲੋਕਲ ਰਹਿੱ ਿੇ ਦੀ ਫੰਰ ੰਗ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।    
  

ਰ ਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹਲੈਥ ਰਿਿਟਮ (William Osler Health System) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਰਕ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰ ਕਾਿ ਅਤੇ 

ਰ ਿਤਾਰ ਲਈ, 700 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਰ ਅਤੇ ਕੈਂਿਰ ਕਅੇਰ ਿੈਂਟਰ ਦੇ ਰ ਕਾਿ ਲਈ 365 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਲ 

ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਲਾਗਤ, 1.1 ਰਬ੍ਲੀਅਨ  ਾਲਰ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਜਕੈਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਲੋਕਲ ਰਹਿੱ ਿਾ, 250 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਰ ਹੈ। ਓਿਲਰ 

ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਟੀ, ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਲੋਕਲ ਰਹਿੱ ਿੇ ਦੇ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਫੰਰ ੰਗ ਕਰ,ੇ ਜ ੋਇਿ  ਲੇੇ ਅਨੁਮਾਰਨਤ 125 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਰ ਹੈ।  
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਿੀ, ਹਿਪਤਾਲ ਲੇ ੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ ਜੋਂ, ਔਿਤ ਿਾਲਾਨਾ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਕਿ ਰਬ੍ਲ ਰ ਿੱ ਚ 23.29  ਾਲਰ ਦਾ ਔਿਤ  ਾਧਾ ਦੇਖਣਗੇ। 2022 

ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਦੇ ਰਹਿੱ ਿੇ  ਜੋਂ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਨ ੇਂ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿੱ ਿੇ ਲਈ, 62.5 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਰ ਦੀ ਫੰਰ ੰਗ ਰਨਯਤ ਕਰਕੇ, ਹੈਲਥ 

ਕੇਅਰ ਰ ਿਤਾਰ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦਰਿਾਈ (showed its commitment to health care expansion) ਿੀ। ਅਿੱਜ ਦੀ ਹਿਪਤਾਲ 

ਲੇ ੀ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ, ਇਿ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਰਤ ਹੈ। ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਿ ਰਬ੍ਲ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਿਤ ਅਤੇ ਿਤੰਬ੍ਰ ਰ ਿੱ ਚ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਸ਼ਤਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜੂਨ ਰ ਿੱ ਚ ਭੇਜ ੇਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਿਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, Brampton.ca ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।   

ਇਰਤਹਾਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਿੇ ਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਫੰਰ ੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਰਚਤ ਰਹਿੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ ਹੈ, ਰਜਿਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਹਿਪਤਾਲ ਰ ਿੱ ਚ 

ਬ੍ਹੁਤ  ਿੱਧ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਾਲ  ੇਮੈ ੀਰਿਨ ਦੀ ਿਰਥਤੀ  ਰਗੀਆਂ ਿਮਿੱ ਰਿਆ ਾਂ ਹਨ, ਜ ੋਕਰੋ  -19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ  ੀ  ਧ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨ ਰੀ 2020 ਰ ਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੰੂ 

ਦੂਰ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ ਿੂਬ੍ੇ ਤੋਂ  ਾਧੂ ਫੰਰ ੰਗ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਰਹਮਾਇਤੀ ਮੁਰਹੰਮ “ਫਅੇਰ  ੀਲ ਫਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ” (“Fair Deal for 

Brampton”) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ।   

ਮਾਰਚ 2021 ਰ ਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਓਿਲਰ ਦੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰਰੇਟ  ਹਲੈਥ ਐ ਂ  ੈਲਨੈਿ (Peel Memorial Centre for 

Integrated Health and Wellness) ਦਾ ਨ ੇਂ ਹਿਪਤਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ ਫੰਰ ੰਗ ਲਈ, ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਬ੍ਜਟ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਿੀ (welcomed a budget announcement from the Provincial government)। ਇਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੁਰੂ ਰ ਿੱ ਚ, 

ਪਰੋਰ ੰਿ ਨੇ ਘੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਰਕ ਉਹ ਓਿਲਰ ਦੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੰੂ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰ ਭਾਗ  ਾਲੇ ਨ ੇਂ ਹਿਪਤਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰਿਰ ਕ ਹਿਪਤਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਕੈਂਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 21 ਰਮਲੀਅਨ  ਾਲਰ ਦਾ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ (it is investing $21 

million)। 
  

ਫੇਅਰ  ੀਲ ਫਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੁਰਹੰਮ ਬ੍ਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ।   
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“ਇਰਤਹਾਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਹਿਪਤਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ  ਿੱਧ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਾਲ ੇ ਮੈ ੀਰਿਨ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਦਾ ਿਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਿਾ ੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ, 

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿੇ ਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਫੰਰ ੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਰਚਤ ਰਹਿੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੰੂ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਰੂਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾ ੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਿੇ ਾ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਫੰਰ ੰਗ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਿਾ ੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰ ਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਟੈਲੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰ ਖ,ੇ 70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏ ਰਦਿੱ ਤੀ ਰਕ ਉਹ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਪੂਰੀ-ਿਰਰ ਿ  ਾਲੇ 

ਹਿਪਤਾਲ  ਾਿਤੇ ਫੰਰ ੰਗ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੇ ੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਰ ਿੱ ਚ ਹਨ। ਿਾ ੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਅਤੀਤ ਰ ਿੱ ਚ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਫੰਰ ੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਰਚਤ 

ਰਹਿੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਹਿਪਤਾਲ ਦੀ ਬ੍ਹੁਤ  ਿੱਧ ਭੀੜ, ਕਰੋ  -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ  ੀ  ਧ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ, 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ ਰਕ ਿਾ ੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ 

ਿਾ ੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਉਹ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਰਮਲਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਦੀ ਉਹ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ।” 

-  ਪੈਟ ਫਰੋਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰ ਿ 7 ਅਤੇ 8, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇ ਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ  ਜੋਂ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰ ਿੱਖੀ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਾ ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ  ਿੱਧ ਮਜਬ੍ੂਤ ਭਰ ਿੱ ਖ ਨੰੂ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾ ੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੇ ਰਹਿੱਤ ਰ ਿੱ ਚ, 

ਲਗਾਤਾਰ ਿਾ ੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐ ਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਇਹ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਇਰਤਹਾਿਕ ਿਮਾਂ ਹੈ। ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰ ਕਾਿ ਲਈ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਲੋਕਲ ਰਹਿੱ ਿੇ ਦੀ 
ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਰਕ ਓਿਲਰ ਕਲੋ ਅਰਜਹਾ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ  ਿੀਲੇ ਹਨ, ਰਜਿਦੀ ਇਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਦੀ ਉਹ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਓਿਲਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ ਅਤੇ 

ਿਾ ੀ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਿੇ ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਿਪਤਾਲ ਰ ਿੱ ਚ  ਿੱਧ ਕੈਪਰੇਿਟੀ ਦੀ ਅਣਥਿੱਕ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ, ਰਿਟੀ 
ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ, ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾ ੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਿਹਤ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਨ ੇਸ਼ ਹੈ।” 

- ਜੈਫਰੀ ਰਰਚੀ (Geoffrey Ritchie), ਚੇਅਰ, ਰ ਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹਲੈਥ ਰਿਿਟਮ ਬ੍ੋਰ  ਆਫ  ਾਇਰਕੈਟਰਿ 
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ਕੈਨੇ ਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾ ੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾ ੇ ਨਾਲ 

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