
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਦਾ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 2022 ਰ ੁੱ ਚ ਦਬੁਾਰਾ ਆ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਅਗਿਤ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Nurturing Neighbourhoods 

Program), ਮੰਗਲ ਾਰ, 9 ਅਗਿਤ, 2022 ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਿਰਗਰਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਰ ੁੱ ਚ ਿਮਰੁੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ   ਿੀਰਲਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਰਨ ਾਿੀਆਂ  ਾਿਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡ ਬਾਰ ੇਹੋਰ 

ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੁੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਹੈ, ਉਿਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਨ ੇਂ ਤਰੀਕ ੇਹੋਣਗੇ:  

• ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡ  ਾੁੱਕਿ – ਪ੍ ਰੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰ ੁੱ ਚ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਪੰ੍ਜ  ਾੁੱਕਿ ਅਤੇ  ਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਹਣੋਗੀਆਂ: ਫਲੈਚਰਿ ਮੀਡੋ N/S 

(Fletcher’s Meadow N/S) ਅਤੇ  ਾਨ ਰਕਰਕ (Van Kirk), ਲੁੰ ਡੀ ਰ ਲੇਜ (Lundy Village) ਅਤੇ ਫਲੈਚਰਿ ਕਰੀਕ (Fletcher’s 

Creek), ਬਰੈਮਲੀ ਜੀ-ਿੈਕਸ਼ਨ (Bramalea G-Section), ਕਾਿਲਮੋਰ ਐਿਟੇਟਿ ਐਡਂ  ਾਈਲਡਲਾਈਫ (Castlemore Estates and 

Wildfield) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ (Sheridan)।  
•  ਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਟ ਰ – ਦਿ  ਰਚੁਅਲ ਟ ਰ ਹਣੋਗੇ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ੁੱ ਚ ਪ੍ ਰ ੇਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰ ੁੱ ਚ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
• ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡ ਿਰ ੇਖਣ – ਰਿਟੀ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਨ ੰ  ਿਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਨ ਾਿੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ 

ਆਪ੍ਿੀ ਰ ਹਾਰ ਰਕ ੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰ ੇਖਣ (online survey) ਰ ੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ। 
• ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਰਪੰ੍ਗ ਟ ਲ – ਇਿ ਟ ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਨ ਾਿੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਥਾ ਾਂ, ਰਚੰਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਿਕਣਗੇ, ਜ ੋਉਹ 

ਪ੍ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ੁੱ ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੁੱਕ ਛੋਟਾ ਰਜਹਾ  ੀਡੀਓ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੁੱਦਾ ਰਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਇਨਾਮ ਰਜੁੱ ਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹ ੋੇਗਾ! ਰਿਟੀ ਨ ੰ , 14 ਅਗਿਤ ਤੁੱਕ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਲੋਕਲ ਥਾ ਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਦੁੱ ਿੋ। ਚੁਣੇ ਗਏ  ੀਡੀਓ ਨ ੰ  ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰ ੁੱ ਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ!  ੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ, www.brampton.ca/communitysafety ਤੇ 

ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਿਪ੍ਾਂਿਰਰਸ਼ਪ੍, ਅਰਜਹੀ ਮੁਫਤ ਕੁਆਰਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰ ੁੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ੁੱ ਚ ਹਰ ਰਕਿੇ 

ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋ ੇ। ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ  ਇੁੱਕ  ਾਰ ਰਫਰ, ਅਲੈਕਟਰਾ (Alectra) ਅਤੇ ਐਨਰਬਰਜ ਗੈਿ (Enbridge Gas) 

ਉਦਾਰਤਪ੍ ਰਬਕ ਪ੍ਰਾਯਰੋਜਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ  ਰਚੁਅਲ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡ  ਾੁੱਕਿ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਿ ਚੀ ਲਈ, www.brampton.ca/communitysafety ਤੇ 

ਜਾਓ। 
 

2021 ਦਾ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 
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ਰਪ੍ਛਲੇ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਰ ਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬਣਾਉਣ  ਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ ਰੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰ ੁੱ ਚ 15 

ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਔਰਡਟ ਕੀਤੇ ਿਨ। 1300 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨੇ, 2021 ਰ ੁੱਚ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  
ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ੁੱ ਚ ਿਰਗਰਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਿੀ। ਰਿਟੀ ਨ ੰ  900 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਿਰ ੇਖਣ ਜ ਾਬ ਰਮਲੇ ਿਨ ਅਤੇ 450 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ 

ਮੈਰਪੰ੍ਗ ਟ ਲ (Online Mapping Tool) ਰਪ੍ਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। 2021 ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/communitysafety ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹ ਾਲੇ 

“ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਿੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਦੀ ਗੁੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਕੀ ਪ੍ਿੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਿ ਚੀਜ ਰ ੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਬਾਰ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੁਝਾਅ ਬਹੁਮੁੁੱ ਲੇ ਹਨ। ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ 

 ਜੋਂ, ਅਿੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਰੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਾਿੀ ਆਪ੍ਣ ੇਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਰ ੁੱ ਚ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਮਰਹਿ ਿ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ੍ਣੇਪ੍ਣ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਹੋ  ੇਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ੁੱ ਚ ਿਰਗਰਮ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹ ੋੇ। ਰਪ੍ਛਲੇ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰ ੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ 

ਿਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪ੍ੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਅਰਜਹਾ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਜਿਨ ੰ  ਿਾਡੇ ਿਾਰੇ ਰਨ ਾਿੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਆਖਣ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  
ਿੁੱਦਾ ਰਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਟ ਰ ਕਰਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਿਾਡੀਆਂ ਸ਼ੈਰਡਊਲ 

ਕੀਤੀਆਂ  ਾੁੱਕਿ ਰ ੁੱ ਚੋਂ ਰਕਿੇ ਇੁੱਕ ਰ ੁੱ ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਿੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਰਜੁੱ ਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਰਜਹ ੇ ੀਡੀਓ ਰ ੁੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ! ਤੁਹਾਡੇ ਰ ਚਾਰ ਮਾਇਨੇ ਰੁੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿੰਪ੍ ਰਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਰ ੁੱ ਚ ਮਹੁੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

“ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਬਾਰ ੇਿੁਝਾਅ ਿਾਂਝ ੇਕਰਨ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬਾਰ ੇਕੀ ਪ੍ਿੰਦ ਹੈ, 

ਰਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ  ਾਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਰਪ੍ਛਲੇ ਿਾਲਾਂ 
ਰ ੁੱ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰ ੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਹਰੇਕ ਰ ਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”  

- ਪ੍ਾੁੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰਰੇਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

-30- 

ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੁੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬਰ ੈਂਪ੍ਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

http://www.brampton.ca/communitysafety
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


 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪ੍ਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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