
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਮਰ ਆਰਰਟਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਖ ੇਲੋਕਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ੋ

 ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ੋ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਜੁਲਾਈ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (Arts, 

Culture & Creative Industry Development Agency) (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੱਦਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ 
ਸਮਰ ਆਰਰਟਸਟ ਮਾਰਕੀਟ (Summer Artist Market) ਰਿਖ,ੇ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 16 ਜਲੁਾਈ ਨ ੰ  ਸਿੇਰ ੇ11 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸਮਰ ਆਰਰਟਸਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 25 ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਅਤੇ 

ਲੋਕਲ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ , ਦ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (The Rose Brampton) ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• 905ਇੰਕ (905ink) 

• ਅਰਬ੍ਓਲਾ ਇਡੋਿੁ (Abiola Idowu) 

• ਅਰਦਤੀ ਗਨੀਿ ਸਾਂਗਿਾਨ (Aditi Ganeev 

Sangwan) 

• ਐਨਮੈਰੀ ਕਲੌਡੇਟ ਆਰਟ (Annemarie Claudette 

Art) 

• ਆਰਟ ਬ੍ਾਇ ਅਨੀਤਾ ਪੀਟਰਸ (Art By Anita 

Pietras) 

• ਆਰਟ ਔਨ ਰਮਲ ਸਟਰੀਟ (Art on Mill Street) 

• ਆਰਟੀਸਨਿਰਕਸ (ArtisanWorks) 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਿਲਟਰਸ ਰਗਲਡ (Brampton Quilters 

Guild) 

• ਬ੍ਰੌਡਰਨੰਗ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਸ (Broadening Horizons) 

• ਕਾਰਲੇਨਾ ਜਨੌ (Carlena Jean) 

• ਐਬਂ੍ਰੈਲਸ਼ਡ (Emmmbellished) 

• ਗੈਲਰੀ 22 ਕਲੈਕਰਟਿ (Gallery 22 Collective) 

• ਹਨੀਨ ਅਰਸ਼ਦ (Haneen Arshad) 

• ਐਚ.ਜ.ੇਈ.ਐਮ. ਕੰ (HJEM Co) 

• ਜ ਲੀਆ ਲੁਈਸ ਪਰੇਰਾ (Julia Louise Pereira) 

• ਲੇ ਸਾਰਜ ਰਕਰਏਸ਼ਨਸ (Le Sarge Creations) 

• ਰਲਊਕਸ ਬ੍ਾਇ ਨੋਨੀ (Luxe by Nonie) 

• ਮੀਗਨ ਰਲਮ (Meegan Lim) 

• ਮੇਰਲਸਸ.ਹੈਂਡਮੇਡਸ (melissas.handmades) 

• ਰਰਕੀ ਰਲਮਾ (Ricky Lima) 

• ਸਾਗਿਾ (sagwa) 

• ਦ ਇਨਰਪਰੰ ਟ ਕਲੈਕਰਟਿ (The inPrint Collective) 

• ਦ ਪੇਪਰ ਨਾਰਿਾਲ (The Paper Narwhal) 

• ਰਿਕੀ ਰ ਪਲ ਲੇਪ ੇ(Vicki Ruple Lepe) 

• ਰਿਜਅੁਲ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Visual Arts 

Brampton) 
  

ਰਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਰਿੱਚ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਰਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ,ੋ ਰਜਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੇਂਰਟੰਗਾਂ, ਰਪਰੰ ਟਸ, ਰਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਲੈਰੀ ਆਰਦ, ਨਾਲ 

ਹੀ, ਡੀ.ਜ.ੇ ਰੋਸ਼ਨੀ (DJ ROSHANIE) ਨਾਲ ਘੁਲੋ-ਰਮਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਿ ਰਮਊਰਜਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸਮਰ ਆਰਰਟਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਖ,ੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Brampton Farmers’ Market) ਤੇ ਰਕੁੋ, ਰਜਸਨ ੰ  ਮੈਰੀਰਡਅਨ ਕਰੈਰਡਟ ਯ ਨੀਅਨ (Meridian Credit Union) ਿੱਲੋਂ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰੇੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਿਜ ੇਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (George Street) ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ 

(Main Street South) ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਿਰੈਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ (Wellington Street) ਤੇ ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) ਰਿੱਚ ਸਰਥਤ ਹੈ।  



 

 

ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. (ACCIDA) ਬ੍ਾਰ,ੇ ਇੱਥੇ (here) ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ (here) ਪ ਰ ੇਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਪਰਰਿਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹ ੈ

  

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰਿੱਚ ਪਰਰਿਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel), ਖੇਤਰ ਰਿੱਚ ਿਾਟਰਮੇਨ 

ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਸੀਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੋਜਕੈਟ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ, ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਮਰ ਆਰਰਟਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ। 
 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਪਾਰਰਕੰਗ ਬ੍ਾਰ ੇਅੱਪਡੇਟਸ, brampton.ca ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ 

ਪਹੰੁਚੋ। ਆਪਣੀ ਰਟਰਪ, ਰਟਰਪਰਲੰਕਸ (Triplinx) ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਿਾਂਸ ਰਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। 

ਮਾਰਕੀਟ ਸਕਿਅੇਰ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗਰੈਾਜ (Market Square Parking Garage) 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਕਿੇਅਰ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ ਰਿੱਚ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਸ ਮੁਰੰਮਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਇਸਨ ੰ  27 ਜ ਨ ਤੋਂ 
22 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ੍ਦ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਪਾਰਰਕੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖ ੇਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟਸ ਅਤੇ ਗੈਰਾਜਾਂ ਰਿਖ ੇਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ (ਰਿਜੀਟਰਸ) ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ, 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਿੇਗੀ: 

• ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ, 16 ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ (John Street Parking Garage, 16 John Street)  

• ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ, 2 ਿੈਰਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਿੈਸਟ (City Hall Parking Garage, 2 Wellington Street West)  

• ਿੈਸਟ ਟਾਿਰ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ, 41 ਜਰੌਜ ਸਟਰੀਟ (West Tower Parking Garage, 41 George Street)  

• ਨੈਲਸਨ ਸਕਿਅੇਰ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ, 9 ਰਡਪਲੌਕ ਲੇਨ (Nelson Square Parking Garage, 9 Diplock Lane) 

• ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟ, 20 ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (George Street North Surface Parking Lot, 20 

George Street North) 

ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਬ੍ਾਰ ੇ

ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਜੇੋੜ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਸੀਰਲਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰ੍ਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ, ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ 

ਹੈ। ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ., ਕਲਾ, ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪ ਰਨ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਿੱਚ 

ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਭਾਈਿਾਲ ਹੈ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਰਸਟੀ ਦੇ ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Culture Master Plan) ਰਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ। 

ਹਿਾਲੇ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Market.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

“ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਰਰਹਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰ ੇਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ 16 ਜਲੁਾਈ ਨ ੰ , ਸਮਰ ਆਰਰਟਸਟ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਰਿਖ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੋਅਤੇ ਲੋਕਲ 

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।” 

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

“16 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ , ਸਮਰ ਆਰਰਟਸਟ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਲਈ ਦ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਖ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ!ੋ 25 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਲ ਆਰਰਟਸਟ ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਅਤੇ 

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਰਕਸੇ ਲਈ ਕਝੁ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੋੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਆਰਟਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕਲ 

ਰਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ।ੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਕਾਉਂਰਸਲ 

ਪੈਨਲ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਿਲੈਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ  

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ, ਲੋਕਲ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਿੱਚ ਸਾਰਰਆਂ 

ਲਈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ – ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਸਮਰ ਆਰਰਟਸਟ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ, ਸਾਰ ੇ

ਰਤੰਨਾਂ ਨ ੰ  ਜੋੜਦਾ ਹੈ! 16 ਜਲੁਾਈ ਨ ੰ  ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੋਅਤੇ ਲੋਕਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ।” 

- ਪਾਲੱ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰਰੇਟਿ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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