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ਗਿਆਨ, ਨ ੈੱਟਵਰਗ ਿੰ ਿ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਹਾਣੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸੱਚ  ਰਨ ਗਵੱਚ ਮਦਦ  ਰਦ ੇਹਨ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਜਾਿਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਮੇਵਿਸਾ ਬ੍ਰਬ੍ਨ (Melissa Barban) ਦੀ ਬ੍ਿੱਗੀ ਦਾ ਪਵਹਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਾਦਗਾਰ 
ਸੀ। 

ਉਹ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੂੰ  ਿੈ ਕੇ ਘਬ੍ਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਿਈ ਕਿਾਈਟਂ ਿਿੱ ਿੋਂ  ਪੈਸੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨ ੂੰ  
150 ਜਾਮਨੀ ਕੁਰਸੀ ਚੌਖਟੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਰ, ਸਮਿੱਗਰੀ, ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਿਈ ਦੌੜਭਿੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ੍ ਵਸਿਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 
ਨਾਿ ਵਨਪਟਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਵਿਸਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਸਰਫ਼ 16 ਘੂੰ ਟੇ ਪਵਹਿਾਂ ਵਬ੍ਿਕੁਿੱ ਿ ਅਸੂੰਭਿ ਵਜਹਾ ਜਾਪਣ ਿਾਿਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ ਰੀ ਰਾਤ ਵਸਿਾਈ ਦਾ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਨਯਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਪਵਹਿਾਂ ਹੀ ਿਧੀਆ ਢੂੰਗ ਨਾਿ ਪ ਰੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰ ਿਈ ਸੀ – ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਾਈਟਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ੀ 
ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਸਜਾਿਟ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 

2018 ਵਿਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ ਿਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਵਿਸਾ ਿੇਅਰੀਟੇਿਸ ਕਰੀਏਸ਼ਨਸ ਐਡਂ ਕੇਟਵਰੂੰਗ (Fairytales Creations and Catering), ਜੋ ਇਸ ਸਾਿ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ 
52 ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ ਨਾਿ ਿਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਿਣ ਿਾਿੀ ਇਿੱ ਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ੀ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਮੇਵਿਸਾ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ, “ਮੈਂ 
ਉਸ ਪਵਹਿੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਤੋਂ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਹੈ।”  

ਉਹ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਿਈ ਦੋ ਨ ੈੱਟਿਰਵਕੂੰਗ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 200-ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਿਾਿਾ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਪੀਿ ਿ ਮੈਨਸ 
ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਗਰੁਿੱ ਪ (Peel Women’s Entrepreneur Group) ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur 

Centre) ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਿ ਉਸਦੀ ਚੂੰਗੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਿ ਉਸਦੀ ਪਵਹਿੀ ਿਾਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਸਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸੀਰੀਜ ਕਨ ਕਟ ਇਨ ਦ ਸਕਿੇਅਰ 

(Connect in the Square) ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਵਿਸਾ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਦੇ ਕੋਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨ ੈੱਟਿਰਵਕੂੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਈ ਨਿੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।” ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿਿੱ ਚ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ 
ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ – ਇਸ ਿਾਰ ਐਟਂਪਰੀਨੀਅਰਸ ਕਨ ਕਟ ਇਨ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Entrepreneurs Connect in Gage Park) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ – ਜੋ 19 
ਜੁਿਾਈ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਿੇਗਾ। 

ਮੇਵਿਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 2011 ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਿੱਕ ਹੋਟਿ ਦੇ ਜਨਰਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ ਰਨ-ਕਾਿੀ (ਿੁਿ-ਟਾਈਮ) 
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ ਇਸਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਸ਼ਕ-ਕਾਿੀ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ) ਸੂੰ ਭਾਿਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀ ਪਰਵਸਿੱ ਧੀ ਿੈਿੀ, ਉਸਦੇ ਿਈ 
ਦੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਿਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ। 2015 ਵਿਿੱ ਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਜਾਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੂੰ    ਪ ਰਨ-ਕਾਿੀ ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਿਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ ਰਨ-ਕਾਿੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਿਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ‘ਤੇ 
ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਿੱ ਖਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਬ੍ਹਤਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਵਕਿੇਂ ਬ੍ਵਣਆ ਜਾਿੇ। 
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ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬ੍ਣ ਗਈ। ਮੇਵਿਸਾ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ “ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱਿ ‘ਤੇ ਪ ਰਾ 
ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਵਗਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿਾਂ ਵਸਿੱਖਣ ਨ ੂੰ  ਵਮਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ 
ਬ੍ਣਦਾ ਹੈ।” 

ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਿੱ ਚ ਮੇਵਿਸਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਸਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਕਿਾਈਟਂਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਕੁਆਵਿਟੀ ਨਾਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਵਬ੍ਨਾਂ ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਜਾਿਟ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਿਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਿੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਾਭ ਨ ੈੱਟਿਰਵਕੂੰ ਗ ਸਮ ਹਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਿ 
ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਿਾਈਟਂ ਸੇਿਾ ਇਸਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਸਦੇ ਮਾਰਕੀਵਟੂੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੇਂ ਕਿਾਈਟਂਾਂ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੀ ਗਿੱਿਬ੍ਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੂੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ 60 ਪਰਤੀਸ਼ਤ 
ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰੈਿਰਿਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨ ੂੰ  ਕਈ ਇੂੰਡਸਟਰੀ ਅਿਾਰਡ ਵਮਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ 2017 ਵਿਿੱ ਚ, 
ਿੇਅਰੀਟੇਿਸ ਕਰੀਏਸ਼ਨਸ ਐਡਂ ਕੇਟਵਰੂੰਗ ਨੇ ਿੈਵਡੂੰ ਗ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ (Wedding Services Category) ਵਿਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਵਡਅਨ ਐਡਂ 
ਵਮਸੀਸਾਗਾ ਵਨਊਜ਼ ਰੀਡਰਸ ਚੋਇਸ ਪਿੈਟੀਨਮ ਅਿਾਰਡ (Brampton Guardian and Mississauga News Reader’s Choice 

Platinum Award) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਵਿਸਾ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ, “ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿਿੱ ਡੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਿਈ ਸਚਮੁਿੱ ਚ 
ਬ੍ਹੁਤ ਿਿੱ ਡੀ ਗਿੱਿ ਸੀ।”  

ਿੇਅਰੀਟੇਿਸ ਕਰੀਏਸ਼ਨਸ ਐਡਂ ਕੇਟਵਰੂੰਗ ਿਗਾਤਾਰ ਿਧ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਵਿਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਤ ਿੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਿੀ 
ਿਿੱ ਧ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬ੍ਣਾ ਿਈ ਹੈ। ਉਹ ਿਿੱ ਡੀ ਥਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕੋ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ 
ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਨੁਭਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਿੀ ਅਤੇ ਵਟਪ-ਟਾਪ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਾਿੀ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਿ 
ਭਾਈਿਾਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਿਈ, ਉਸਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਤਝੜ ਰੁਿੱ ਤ ਵਿਿੱ ਚ ਸਮਾਿ ਵਬ੍ਜਨਸ ਐਕਸੀਿੇਰੇਟਰ 

(Small Business Accelerator) ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਿਸੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਮਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

ਸਮਾਿ ਵਬ੍ਜਨਸ ਐਕਸੀਿੇਰੇਟਰ ਸ ਬ੍ੇ ਦੁਆਰਾ ਿੂੰ ਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣ ਿਾਿਾ ਸਟਾਰਟਰ ਕੂੰ ਪਨੀ ਪਿਸ (Starter Company+) ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਟਰਵਸ਼ਪ, 
ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ $5000 ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਿ ਵਬ੍ਜਨਸ 
ਐਕਸੀਿੇਰੇਟਰ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਸ ਕਨ ਕਟ ਇਨ ਗੇਜ ਪਾਰਕ  ਸੀਰੀਜ ਬ੍ਾਰੇ www.brampton.ca/bec ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਗਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਿ ਭਵਿਿੱ ਖ ਿਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਿੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਸਿਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਿਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਿੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਿਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨ ਿਾਿਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਿਾਿੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

http://www.brampton.ca/bec
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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