
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ  

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਰਸਿੱ ਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸ., ਰਨਊ ਯੌਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਲੇਰਖਕਾ ਰੂਪੀ ਕੌਰ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਤਾਬ੍ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 

ਰਵਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੀ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਦ ੇਦ ਮੌਰਰਨੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਸਟ ਜ਼ਰਕਾ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਰਤਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰਮਰਤਕ ਰਵਲੀਅਮ ਪੇਰਰਕਨਸ 

ਬੁ੍ਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਰਰਸਿੱ ਧ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਪਛਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਸਲ 

ਪੀਟਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸੇਰਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ, 10 ਅਪਰੈਲ, 2018: ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Arts Walk of 

Fame) ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦ ੇਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਜਾਂ ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਰਹੇ 
ਇੱਥੇ ਸਬ੍ਤਾਏ ਹਨ, ਉਿ ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਇੂੰਡਿਟਰੀ ਸਵੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਸਣਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹਨ: 

 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸ (Director X) – ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਿਲੀ ਨਾਮ ਜੁਸਲਅਨ ਸਕਰਸ਼ਸਚਅਨ ਲੁਟਜ਼ (Julien Christian Lutz) ਹੈ ਅਤੇ 
ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਿ. ਦ ੇਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਡਰੇਕ (Drake), ਕੇਨਸਡਰਕ ਲਮਾਰ (Kendrick Lamar), 

ਸਰਹਾਨਾ (Rihanna), ਜੇ- ਜ਼ੈਡ (Jay-Z), ਜਿਸਟਨ ਬ੍ੀਬ੍ਰ (Justin Bieber), ਕੇਨਯੇ ਵੈਿਟ (Kanye West), ਲਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਜਟ ਦੇ 
ਸਵਜੁਅਲੀ ਖਾਿ ਵੀਡੀਓਜ ਦਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ  ਐਮ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਮਊਸਜਕ ਵੀਡੀਓ ਅਵਾਰਡਿ (MTV 

Music Video Awards) ਅਤੇ ਮਚ ਸਮਊਸਜਕ ਵੀਡੀਓ ਅਵਾਰਡਿ (Much Music Video Awards) ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ 
ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਸਦੱਤਾ ਸਿਆ ਿੀ। 2015 ਸਵੱਚ, ਐਕਿ. (X) ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਨਰਦੇਸ਼ਨ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਪਸਹਲੀ ਸਫਲਮ ‘ਐਕਰੋਿ ਦ ਲਾਈਨ’ 

(‘ACROSS THE LINE’) ਲਈ ਅਟਲਾਂਸਟਕ ਸਫਲਮ ਫੈਿਟੀਵਲ (Atlantic Film Festival) ਸਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਫਲਮ ਦਾ 
ਅਵਾਰਡ ਸਜੱਸਤਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ੇਸਜਹੇ ਹੀ ਿੋਨੀ (Sony), ਕੋਲੂੰ ਬ੍ੀਆ ਸਪਕਚਰਿ (Columbia Pictures) ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਉਡੀਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਫਲਮ “ਿੁਪਰਫਲਾਈ” (“Superfly”) ਦਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ 2018 ਸਵੱਚ ਸਥਏਟਰਾਂ ਸਵੱਚ ਧੁੂੰ ਮਾਂ ਪਾਵੇਿੀ। 
(www.directorXfilms.com) 

 ਰੂਪੀ ਕੌਰ (Rupi Kaur) – ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਇੱਕ ਕਸਵਤਰੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਮਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਿਫਰ 5 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਸਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਿਆ ਿੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਹੱਥ ਸਵੱਚ ਪੇਂਟਬ੍ੁਰਸ਼ ਫੜਾਇਆ ਿੀ ਅਤੇ ਸਕਹਾ ਿੀ, “ਆਪਣ ੇਸਦਲ ਦੀ ਿੁਣ।ੋ” 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰਲੂ (University of Waterloo) ਸਵੱਚ ਪੜਹਾਈ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਰੂਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਸਹਲਾ ਿੂੰਿਰਸਹ ਸਮਲਕ ਐਡਂ ਹਨੀ 
(Milk and Honey) ਸਲਸਖਆ, ਉਿਨੂੂੰ  ਸਚੱਤਰਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਸਜਿਦੀਆਂ 3 ਸਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ ਸਵਕ 

ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ, 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਇਿਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿਨੇ ਲਿਾਤਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਤੋਂ #1 ਸਨਊ ਯੌਰਕ 

ਟਾਈਮਿ ਬ੍ੈਿਟਿੈਲਰ (#1 New York Times Bestseller) ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤ ੇਿਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਪੀ ਦਾ ਲੂੰ ਮੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਸਕਆ 

ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਿੂੰਿਕਰਨ ਦ ਿਨ ਐਡਂ ਹਰ ਫਲਾਵਰਿ (The Sun and Her Flowers) 2017 ਸਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਿੀ ਅਤੇ ਇਹ 

ਸਵਸ਼ਵਸਵਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਕਣ ਵਾਲੀ ਪਸਹਲੀ ਸਕਤਾਬ੍ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  30 ਦ ੇਅਧੀਨ ਫੋਰਬ੍ਿ (Forbes) 30 ਦਾ ਿਥਾਨ ਪਰਾਪਤ 

ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਸਵੱਚ ਬ੍ੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. (BBC) ਦੀਆਂ 100 ਮਸਹਲਾਵਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤ ੇਪਰਸਿੱਧ ਹਨ। (www.rupikaur.com)  

http://www.directorxfilms.com/
http://www.rupikaur.com/


 

 

 

 ਜ਼ਰਕਾ ਨਵਾਜ਼ (Zarqa Nawaz) – ਜ਼ਰਕਾ ਨਵਾਜ਼ ਬ੍ੇਸਮਿਾਲ ਡਾਕੁਮੈਂਟਰੀ ਮੀ ਐਡਂ ਦ ਮੋਿਕ  (Me and the Mosque) ਅਤੇ ਸਹੱਟ 
ਕਾਮੇਡੀ ਿੀਰੀਜ, ਸਲਟਲ ਮੋਿਕ ਔਨ ਦ ਪਰੇਰੀ (Little Mosque on the Prairie), ਜੋ 2007 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ.  
ਟੈਲੀਸਵਜਨ (CBC Television) ‘ਤ ੇਆਈ ਿੀ, ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਹੁਣੇ ਸਜਹੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਕਣ ਵਾਲੀ 
ਕਾਮੇਡੀ ਜੀਵਨੀ, ਲਾਸਫੂੰ ਿ ਔਲ ਦ ਵੇ ਟੂ ਦ ਮੋਿਕ (Laughing All the Way to the Mosque) ਸਲਖੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਿ 
ਬ੍ਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸਕ ਮੁਿਸਲਮ ਧਰਮ ਦ ੇਕੈਨੇਸਡਅਨ (Canadian of Muslim faith) ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤ ੇਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸਕਹੋ ਸਜਹਾ ਲੱਿਦਾ ਿੀ। ਇਿ 

ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਦਾ ਦ ਮੌਰਸਨੂੰ ਿ ਐਡੀਸ਼ਨ (The Morning Edition) ਪੇਸ਼ (ਹੋਿਟ) ਕਰਦੀ ਹੈ। (www.zarqanawaz.com)  

 ਰਵਲੀਅਮ ਪੇਰਰਕਨਸ ਬੁ੍ਲ (William Perkins Bull), ਸਾਰਹਤ (Literature) (ਮੌਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ) – ਸਵਲੀਅਮ ਪੇਰਸਕਨਿ ਬ੍ੁਲ ਇੱਕ 
ਿਫਲ ਵਕੀਲ, ਫਾਈਨੈਂ ਿਰ, ਿਮਾਜ ਿੇਵਕ ਅਤੇ ਇਸਤਹਾਿਕਾਰ ਿਨ। 1930 ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲ ਕਾਉਂਟੀ (Peel County) ਦ ੇ

ਇਸਤਹਾਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਆਪਕ ਅਸਧਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੂੰਤ ਸਵੱਚ ਸਜਿਦੇ ਪੀਲ ਦ ੇਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸਤਹਾਿ ਬ੍ਾਰੇ ਤੇਰਾਂ ਅੂੰਕ 

ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ। ਬ੍ੁਲ ਦ ੇਇਸਤਹਾਿ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਟੀਫੈਕਟਿ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟਵਰਕਿ ਦਾ ਇੱਕ 

ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਿੂੰਿਰਸਹ ਵੀ ਬ੍ਣ ਸਿਆ ਿੀ। 2006 ਸਵੱਚ, ਪੀਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਾਂਪਲੈਕਿ (Peel Heritage Complex) (ਹੁਣ ਪੀਲ ਆਰਟ 

ਿੈਲਰੀ, ਸਮਊਜੀਅਮ ਐਡਂ ਆਰਕਾਈਵਿ (Peel Art Gallery, Museum and Archives)) ਨੇ ਿੂੰਿਰਸਹ ਪੜਹਨ ਦ ੇਕਮਰੇ ਨੂੂੰ  ਰਿਮੀ ਤੌਰ 

‘ਤ ੇਸਵਲੀਅਮ ਪੇਰਸਕਨਿ ਬ੍ੁਲ ਰੀਸਡੂੰ ਿ ਰੂਮ (Wm. Perkins Bull Reading Room) ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੱਤਾ ਿੀ ਅਤੇ 2017 ਸਵੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ 

ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰਿਟ (Ontario Heritage Trust) ਨੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਬ੍ੁਲ ਨੂੂੰ  ਿੂਬ੍ਾਈ ਇਸਤਹਾਿਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਮਾਨ ਸਦੱਤਾ ਿੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੂੰਮ, ਸਵਅਕਤੀਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਿਾ, 
ਇਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਆਰਟਿ ਵਾਕ ਆਫ ਫਮੇ ਦ ੇਸਹੱਿੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਏਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਪਸਹਲੀ ਹੋਵੇਿੀ, ਐਨ 

ਈਵਸਨੂੰ ਿ ਸਵਦ ਰੂਪੀ ਕੌਰ (An Evening with Rupi Kaur), ਜੋ ਦ ਰੋਜ਼ (The Rose) ਸਵਖੇ ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱ੍ਧ ਹੈ। 
ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਟਕਟਾਂ www.rosetheatre.ca ‘ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। 

2014 ਸਵੱਚ ਆਰਟਿ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਸਰਆਂ (ਿਟਾਰਿ) ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿੂੰ ਸਖਆ 21 ਹੋ ਜਾਵੇਿੀ। ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਛਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਰਿਲ ਪੀਟਰਿ (Russell Peters), ਮਾਈਕਲ ਿੇਰਾ (Michael Cera), ਓਥਾਲੀ ਿਰਾਹਮ 

(Othalie Graham), ਕੇਸਸ਼ਆ ਚੂੰਟੇ (Keshia Chanté), ਐਕਿਕ ੋਲੇਵੀ (Exco Levi), ਰੋਸਹਨਟਨ ਸਮਿਟਰੀ (Rohinton Mistry) ਆਸਦ। ਆਰਟਿ 

ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਸਵੱਚ ਿਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਸਵੱਚ ਿਸਥਤ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ 

ਉਿਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 2017 ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੂੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅੱਿ ੇਪਾਈ ਜਾਏਿੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ 
ਿੂਚੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/artswalkoffame ‘ਤ ੇਜਾਓ। 

ਆਰਟਿ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਸਤਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮਾਨਤਾ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਿਲੀ ਪੀੜਹੀ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦ ੇਪਦਸਚੂੰਨਹ ਾਂ ‘ਤ ੇਚੱਲਣ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

http://www.zarqanawaz.com/
http://www.rosetheatre.ca/
http://www.brampton.ca/artswalkoffame.


 

 

ਹਵਾਲਾ: 
“ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਸਹਰ ਨੂੂੰ  ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਸਤਭਾਵਾਨ ਲੋਕ, ਸਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 

ਹਨ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਚ ਿਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦਾ ਿਰੋਤ ਹਨ। ਆਰਟਿ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਿਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਹਨ, ਬ੍ਲਸਕ ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਅਤੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇਵੱਲੋਂ , ਿਾਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Mayor Linda Jeffrey) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  
ਵੱਖਰਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ 
ਿਸਥਤ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ 
ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਿੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ: 

ਟਰਾਨ ਨਸਿਉਯੇਨ (Tran Nguyen) 

ਹੋਲਮੇਿ ਪੀ.ਆਰ. (Holmes PR) 

416.628.5607, tnguyen@holmespr.com  
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