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ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਲਕ ਸਕਲੂ ਲਵਖ ੇਯਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ:  ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਲਕ ਸਕੂਲ (Central Public School) ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ 
ਮਨਾ ਲਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਸਟੀ ਭੂਤਪੂਰਬ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਲਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਜਨਤਕ ਜਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਵੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਨੀਆਂ, ਯੀਅਰਬ ੱ ਕਸ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਲਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
  
30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਚੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਲ ਕੋਲੇਟਾ (Val Coletta) ਨੰੂ 905.874.2815 'ਤੇ ਜਾਂ  
val.coletta@brampton.ca 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮ ਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਇਲਤਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਦਸੰਬਰ ਲਵੱਚ ਜਸ਼ਨ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਬੰਧਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ ਰਾਣੇ 
ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
 

ਹਾਲਾਂਲਕ 1856 ਤੋਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਲਥਤ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਲਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ 1916 ਲਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਜਵੇਂ-
ਲਜਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਵੱਚ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਦਾਖਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਲਗਆ ਅਤੇ 1983 ਲਵੱਚ ਸਕੂਲ 
ਬੰਦ ਹੋ ਲਗਆ। ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ 1984 ਲਵੱਚ ਅਲਧਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ/ਕਲਾ ਫੈਲਸਲਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਲਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਲਹਆ।    
 

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਲਕ ਸਕੂਲ ਸਮ ੱ ਚੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਚਾਰ ਡਾਂਸ ਸਟੂਲਡਓ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਸਟੀ ਦੇ ਡਾਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਜ ਰਗਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਲਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਸਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ 
ਟਰੇਲਨੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਲਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਲਟੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਲਕ ਸਕੂਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵੱਚ 24 ਅਲੈਕਜੈਂਡਰ ਸਟਰੀਟ (24 Alexander St) ਲਵਖੇ ਸਲਥਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵਲਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਲਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਲਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਲਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਲਆਂ ਨੰੂ ਲਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਲਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਲਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਲਵੱਚ ਖਲੋਲਹਆ ਲਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਸਲਵਕ ਹਸੋਲਪਟਲ, ਲਵਲਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਲਸਸਟਮ ਦਾ ਲਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਲਬਰਅਨ ਸਲਟੱਟਲ (Brian Stittle) 
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  brian.stittle@brampton.ca 
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