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ਕਲਚਰਲ ਡਅੇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਸ਼ੈਨ 

 
ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ 26 ਮਈ ਨੰੂ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਕਲਚਰਲ ਡੇਅਸ 2016 ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ (Culture Days 2016 Community Information Session) ਲਈ ਸੱਦਾ 
ਦੇ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸਸੱਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਵੀਕਏਡਂ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਸਕਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 
ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਸਨਯਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਚਰਲ ਡੇਅਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਰਸਤਸਨਧੀ, ਸਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਵੀਰਵਾਰ, 26 
ਮਈ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਸਹਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਕਲਚਰਲ ਡੇਅਸ 2016 ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਕੈਂਪਸ ਸਵਖੇ, ਬੋਰਡਰੂਮ WT-2C ਸਵੱਚ ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਚਰਲ ਡੇਅਸ 2016 ਲਈ 
ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 
 

ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵਰਹੇ ਸਵੱਚ, ਕਲਚਰਲ ਡੇਅਸ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਹੱਸਾ 
ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। 2015 ਸਵੱਚ, ਸਲਾਨਾ ਕਲਚਰਲ ਡੇਅਸ ਵੀਕਏਡਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਸਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ 
ਭਰ ਸਵੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਸਲਆ। ਸਪਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸੂਬੇ ਸਵੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਤੰਨ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਸਜੱਥੇ 30 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 10,000 ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ 93 ਆਪਸੀ-ਸਕਸਰਆ ਵਾਲੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੇ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰਸਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca/culturedays 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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