
 
 

 

9 ਮਾਰਚ 2016 16-15 

 

ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ ਬਲੁਾਵਾ: ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ (Flower City) ਪਰਡੇ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਿੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਜੋ ਿਲਾਨਾ ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ (Flower City) ਪਰੇਡ 

ਸਵਿੱਚ ਸਹਿੱਿਾ ਲੈਣ ਸਵਿੱਚ ਸਿਲਚਿਪੀ ਰਿੱਖਿੇ ਹਨ। 

ਇਿ ਿਾਲ ਿੀ ਪਰੇਡ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਜੂਨ 2016 ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਿੈਲੀਬਰੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON) ਿਾ ਆਖਰੀ ਸਿਨ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮਿਤੀ ਿਾ ਸਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਸਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ ੇਹੋਏ, ਿੈਲੀਬਰੈਂਪਟਨ 

(CeleBRAMPTON) ਉਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਿਾ ਹ ੈਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਹ ੈ- ਸਜਨ੍ਾਂ ਸਵਿੱਚ ਇਿਿੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਸਹਰੀ ਮਾਣ, 

ਅਤ ੇਫੁਿੱਲਿਾਰ ਸਵਰਾਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ (Flower City) ਪਰੇਡ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹ ੈਸਜਿੱਥੇ ਤੁਿੀਂ ਪਰੇਡ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿ ੇ10,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਿੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਿਿੱਿ ਿਕਿ ੇਹੋ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਸਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਿਰਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਰੋਜਰਜ਼ ਕੇਬਲ (Rogers Cable) 10 'ਤੇ ਿੁਬਾਰਾ 

ਬਰੌਡਕਾਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਸਵਸ਼ਾਲ ਿਰਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਿਿੱਿਣ ਿਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਓ – (Flower City) ਪਰੇਡ ਸਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੋਟ, ਵਾਹਨ, ਪੈਿਲ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਕਿਮ ਿੀ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ! ਸਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਾਖਲਾ ਫਾਰਮ 22 ਅਪਰੈਲ 2016 ਤਕ ਭਜੇ ਸਿਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। 

ਿੈਲੀਬਰੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON) ਅਤ ੇਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ (Flower City) ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤ ੇਿਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਲਈ, 

www.brampton.ca/events 'ਤੇ ਜਾਓ।  

  
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿਿੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਰਸਸ਼ਤ 

ਕਰਿੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੰ ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਿੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਿੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀਆਂ 

ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮਲਿੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱਚ ਖੋਸਲ੍ਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹੋਿਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਿਾ ਸਹਿੱਿਾ ਹੈ, ਜ ੋਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਿਭ ਤੋਂ 

ਵਿੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿਪੰਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/events
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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