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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ 11 ਜਨੂ ਨੂੂੰ  ਸਲੈੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON) ਦ ੇਨਾਲ ਗਰਮੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਹ ੋਗੇੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ 11 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਸ ੇਰੇ 11  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4  ਜੇ ਤਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਖੇ CeleBRAMPTON ਵ ਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲ ੋ, ਜੋ ਵਕ ਮੁਫਤ ਮਨੋਰੂੰਜਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮਸਤੀ ਦਾ ਵਦਨ ਹੈ।  
 

ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੇਰੇ 11  ਜੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square) ਵ ਿੱ ਚ 
ਕਨਸਰਟ ਜ਼ੋਨ (Concert Zone) ਵ ਖੇ ਅਵਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਸ਼ਬ੍ਦ ਕਵਹਣਗੇ।  
 

“ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੁੂੰ ਦਰ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਮੁਫ਼ਤ, ਮਸਤੀ ਭਰੀਆਂ ਗਤੀਵ ਿੀਆਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ 
ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ। “ਆਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਜ਼ੂੰ ਦਾਵਦਲ, ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ।”  
 
 

CeleBRAMPTON ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ 11 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਲੂਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਵਸਰਫ ਨਕਦੀ 
ਵਕਰਾਇਆ)। ਇਹ $1 ਵਕਰਾਇਆ PRESTO ਦੀ  ਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ੍ ਨਾ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਵਕਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ 
(Kids Zone)ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਜ਼ੋਨ (Community Zone)ਵ ਿੱ ਚ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  
  
 

CeleBRAMPTON ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  ੈਵਲੂੰ ਗਟਨ ਸਟਰੀਟ (Wellington Street) 'ਤੇ ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) 
ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square)ਵ ਖੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵ ਿੀਆਂ:  
  
 

ਕਨਸਰਟ ਜ਼ਨੋ (Concert Zone) – ਗਾਰਡਨ ਸਕ ਅੇਰ (Garden Square), ਸ ੇਰ ੇ11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3  ਜ ੇਤਿੱ ਕ 

ਡੀਜੇ ਵਡਰਉ (DJ Drew) ਦੇ ਲਾਈ  ਸੈਟਾਂ ਨਾਲ Z103.5 ਦੇ ਸਕੌਟ ਫਾਕਸ (Scott Fox) ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ 
 ਪਾਈਰੇਟ ਸ਼ੋਅ 

 ਜੇਡੀ ਸ਼ੋਅ – ਕੀ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ?   
  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਦਸ਼ਨਕਾਰ 

 

ਵਕਡਜ਼ ਜ਼ਨੋ (Kids Zone) – ਗਜੇ ਪਾਰਕ (Gage Park), ਸ ੇਰ ੇ11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3  ਜ ੇਤਿੱ ਕ 

 ਦੋ ਵ ਸ਼ਾਲ ਫੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ 
 ਕਰਾਫਟ (ਵਸ਼ਲਪਕਾਰੀ) ਸਟੇਸ਼ਨ 

 ਏਅਰਬ੍ਰਸ਼ ਟੈਟੂ 
  ੀਡੀਓ ਗੇਮ ਟਰਿੱਕ 

 ਰੌਕ  ਾਲ(Rock wall), ਅਤੇ ਹੋਰ 

 

ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਜ਼ਨੋ (Community Zone) – ਮਨੇ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Main Street South), ਸ ਰੇ ੇ11  ਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2:15  ਜ ੇਤਕ 

 ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਦਖਾਉਣਗੇ 
 ਕਾਈਟਫੇਸਟ (Kitefest) – ਆਪਣਾ ਪਤੂੰਗ ਬ੍ਣਾਓ ਅਤੇ ਸਜਾਓ 

 ਅੂੰਤਰਵਕਵਰਆ  ਾਲੀ ਸਵਟਿੱ ਕਰ ਦੀ ਾਰ – ਪੂਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ 

 



 

 

 

 
ਇਨਫ ੋਵਸਟੀ (Info City)ਅਤ ੇਵਪਕਵਨਕ ਜ਼ਨੋ (Picnic Zone) – ਕਨੇ ਵ ਹਲੈਨਸ ਸਕ ਅੇਰ (Ken Whillans Square), ਸ ੇਰ ੇ11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 
 ਜ ੇਤਕ 

 ਵਸਟੀ ਦੇ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ 
 ਲਾਈ  ਮੂਰਲ ਪੇਂਵਟੂੰ ਗ 

 ਮੁਫਤ ਕੈਟਲ ਕੋਰਨ (ਮਿੱ ਕੀ) 
 

BMX ਸਟੂੰਟ ਜ਼ਨੋ (Stunt Zone) ਅਤ ੇਬ੍ਾਈਕ ਫੈਸਟ (Bike Fest) – ਮਨੇ ਸਟਰੀਟ ਨੋਰਥ (Main Street North), ਸ ੇਰ ੇ11  ਜ ੇਤੋਂ 
ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2:15  ਜ ੇਤਕ 

 ਕਰੇਜ਼ ਈ ਵਕਰਉ ਸਟੂੰਟ ਟੀਮ (Craz E Crew Stunt Team) ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਆਟੋਗਰਾਫ  
 ਬ੍ਾਈਕ ਫੈਸਟ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ 

 
 

ਸਮਾਪਤੀ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਫਲਾ ਰ ਵਸਟੀ ਪਰੇਡ (Flower City Parade), ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁੂੰ ਦਰ ਝਾਕੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਬ੍ੈਂਡ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਹਨੇ 
ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੂੰ  3  ਜੇ ਸਟਰੀਟਸ ਵ ਿੱ ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ ੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5  ਜੇ ਤਕ ਸੜ੍ਕਾਂ ਬ੍ੂੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੜ੍ਕਾਂ ਬ੍ੂੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ  ੇਰਵ ਆਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।   
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ਸਲੈੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON) ਬ੍ਾਰ:ੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾ ਨਾ, ਸ਼ਵਹਰੀ ਮਾਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫੁਿੱ ਲਦਾਰ ਵ ਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਵ ਿ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਿ ਹੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬ੍ੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ੍ਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵ ਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
 ਿੱ ਿ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵ ਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

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

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

