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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਹੂਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਨੇੈਡਾ ਡਅੇ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ਲੁਾਇਆ ਵਗਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਹੁਣ ਵ ਲਿੱ ਖਣ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਬ੍ੂਥ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵ ਿੱ ਚ 
ਵਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਵਕ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ 1 
ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਵਚੂੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਪ੍ਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਵ ਖੇ ਦੁਪ੍ਵਹਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 10  ਜੇ ਤਕ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, 80 ਏਕੜ 
ਦੀ ਜਗਹਾ ਕ ਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਡ ੇਅ ਰਾਈਡਾਂ, ਇਨਫਲੇਟਬ੍ਲ ਮਨੋਰੂੰਜਨ (ਖੇਡਣ ਲਈ ਹ ਾ ਭਰ ਕੇ ਫੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ), 
ਪ੍ਟਾਵਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਪ੍ਰਵਸਿੱ ਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਗਾ। ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਂ ਲਈ 
ਅਨੁਕੂਲ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ 140,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ www.brampton.ca/events 'ਤੇ ਵਮਲ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ 13 ਮਈ ਤਕ events@brampton.ca 'ਤੇ 
ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ।  

ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਅਤੇ ਵ ਕਰੇਤਾ ਦਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/events 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ਵ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬ੍ੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪ੍ਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆ ਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵ ਿੱ ਚ ਖੋਵਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹੋਸਵਪ੍ਟਲ, ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡ ੇਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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