
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      
 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਟਰੂਰਜਮ ਵੀਕ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਰੂਰਜਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ  
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਜੂਨ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, 29 ਮਈ ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਟੂਰਰਜਮ ਵੀਕ (Tourism Week) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਹੈ, 

ਰਜੱਥੇ ਟੂਰਰਜਮ ਿੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਨੰੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਜੇੋੜ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਲਆਉਣ ਰਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਰਨਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰੂਮਕਾ ਲਈ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਰਜਮ ਵੀਕ, ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ, ਜ ੋਟੂਰਰਜਮ ਿੰਗਠਨਾਂ, 
ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ, ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਅਰਥਚਾਰ ੇਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਰਵੱਚ ਇੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਲਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। 
 

ਇਿ ਟੂਰਰਜਮ ਵੀਕ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਟੂਰਰਜਮ ਆਰਫਿ (Tourism Office), ਰਬ੍ਲਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਐਕਿਪੀਰੀਐਿਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Experience 

Brampton) ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਟੂਰਰਜਮ ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਿਟਰਟੈਜੀ (Tourism Marketing Strategy) ਦੇ ਰਹੱਿੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ-ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਹਰੋ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਿਦਾ ਪਰਚਾਰ ਇੱਕ 

ਆਕਰਸ਼ਕ ਟੂਰਰਜਮ ਰਟਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰ, ਫੂਡ ਟੂਰਰਜਮ, ਖਾਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ 

ਿਪੋਰਟ ਟੂਰਰਜਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ। 
 

ਟੂਰਰਜਮ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਪੰਜ ਮੂਲ ਅਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਇੱਕ ਬ੍ਹੱੇਦ ਿਫਲ ਸ਼ਰਹਰ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਨੌਂ ਵਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਬ੍ਨ ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। 
ਰਵਰਿੇ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਿੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਿਪੋਰਟਿ ਟੂਰਰਜਮ, ਖਾਿ ਆਯੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਅਣਦੇਖੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ 

ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਟਕਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਦੁ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਾਮਹਣੇ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ।  
  

• ਇੱਕ ਬ੍ਹ-ੁਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਰਟਕਾਣਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਹਨ, ਜ ੋਰਿਟੀ ਨੰੂ ਿੰਪੂਰਣ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 90 ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ਲੋੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਾਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਰਵਜੀਟਰਿ) ਖਹੱ ਲੇ ਰਦਲ ਵਾਲੇ ਰਮਲੇ-ਜਲੇੁ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜਹ ੇਅਨੁਭਵਾਂ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਰਦਮਾਗ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
  

• ਭਜੋਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਟਕਾਣਾ, ਰਜਿਦੀ ਬ੍ਹਤੁ ਘੱਟ ਪੜਚਲੋ ਅਤ ੇਪਰਸ਼ੰਿਾ ਹਈੋ ਹ।ੈ ਭੋਜਨ, ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਰਭਰਵਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਨੰੂ ਅਰਜਹੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੂਡ ਟੂਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।  

ਐਕਿਪੀਰੀਐਿਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲੋਗੋ ਨੰੂ, ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਰਵੱਚ ਰਮਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬ੍ਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਜ ੋਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ 

ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਟਕਾਣੇ ਦੀ ਰਮਿਾਲ ਰਦੰਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੈ। 
 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਪਿੰਦ ਦੇ ਰਟਕਾਣ ੇਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੂਰਰਜਮ ਆਰਫਿ, ਬ੍ਰੈਮਬ੍ੈਿਡਰ (Brambassador) 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ; ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਜ ੋਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
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ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਰਵਆਪਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿਹਲੂਤਾਂ, ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਦੱਿਣ ਲਈ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਿਥਾਨਾਂ ਰਵਖ ੇ

ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਮਬ੍ੈਿਡਰ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਆਪਣ ੇਰਪਆਰ ਨੰੂ ਫੈਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 
ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਛੱੁਕ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ, 

ਇਿ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਦਲਚਿਪੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਅਪਰੈਲ 2021 (April 2021) ਰਵੱਚ, ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਟੂਰਰਜਮ ਿਟਰੈਟਜੀ (Tourism Strategy) ਨੰੂ ਐਨਡੋਰਿ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਰਜਿਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਟੂਰਰਜਮ ਰਟਕਾਣਾ ਬ੍ਣਾਉਣਾ, ਇਿਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰ ੇਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਰਵੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਮਾਣ ਨੰੂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਬ੍ੈਰਨਰਕਨ ਟਰੈਵਲ ਐਡਂ ਟੂਰਰਜਮ (Bannikin Travel and Tourism) ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕ ੇਬ੍ਣਾਈ ਗਈ 

ਿੀ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਟੂਰਰਜਮ ਵੀਕ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਿਣ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਵੱਚ, ਿਾਡੇ 

ਟੂਰਰਜਮ ਿੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਨਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਭੂਰਮਕਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹਰੋਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ 

ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਹੀ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਆਓ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ, ਰਜਿਨੰੂ ਅਿੀਂ ਰਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵਾਿਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਫੈਿਟੀਵਲਿ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ,ੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਫੂਡ ਿਥਾਨ ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗਹਾ 
ਹੈ।” 

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

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟੂਰਰਜਮ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਇਿ ਸ਼ਰਹਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਪਿੰਦ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਰਟਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਇਿਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰ ੇਰਨਵਾਿੀ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ 

ਹਨ: ਇਹ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰੈਮਬ੍ੈਿਡਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਿ ਬ੍ਾਰ ੇਦੂਰਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਿਣ ਅਤੇ ਇਿ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/905
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/905
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/Tourism-Strategy.aspx
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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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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