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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਨੇੈਡਾ ਡਅੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੁੱ ਖ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਜਲੁਾਈ ਟਾਕ (July Talk) ਹਿੋਗੇੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੂੰ  ਵ ੂੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੁੱ   ਮੁੁੱ ਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੁਲਾਈ 
ਟਾਕ (July Talk) ਹੋਿੇਗੀ।  
 
ਦੁਪਵਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤਕ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਿਜੋਂ, ਜੁਨੋ (Juno) ਅਿਾਰਡ ਜੇਤੂ ਬ੍ੈਂਡ ਰਾਤ 8:30 ਿਜੇ ਮੁੁੱ ਖ ਸਟੇਜ 
'ਤੇ ਆਿੇਗਾ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਆਧਾਰਤ ਪੂੰਜ-ਪੀਸ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਿੇਂ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਲਟ-ਬ੍ਲੂਜ਼ੀ (alt-bluesy) ਗੈਰਾਜ ਰੌਕ 
ਕਰਕੇ ਜਾਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਬ੍ਲੀ ਟਾਲੇਂਟ (Billy Talent), ਮੈਟ ਮੇਅਸ (Matt Mays), ਆਰਕੇਲਸ (Arkells), ਸੈਮ ਰੋਬ੍ਰਟਸ (Sam 

Roberts), ਬ੍ੇਸਨਾਰਡ ਲੇਕਸ (Besnard Lakes), ਿੀਜ਼ਰ (Weezer), ਮੈਵਿਉ ਗੁੁੱ ਡ ਬ੍ੈਂਡ (Matthew Good Band) ਅਤੇ ਟੀਗਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ 
(Tegan and Sara) ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਛਲਾ ਸਾਲ ਆਪਿੀ ਸੋਫੋਮੋਰ ਐਲਬ੍ਮ 'ਤੇ ਵਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਬ੍ਤਾਇਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੁੱ   ਵਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 
ਰਾਤ 7:30 ਿਜੇ ਸ਼ੇਨ ਹਾਰਟੇ (Shane Harte) ਦਾ ਿੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਿੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਵਹਿ ਿਾਲਾ ਸ਼ੇਨ, ਇੁੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਦਸ਼ਨਕਾਰ ਹੈ ਜੋ 
ਹਾਲਮਾਰਕ  ੈਨਲ (Hallmark Channel) ਦੀ ਮੂਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੁੁੱ ਡ ਵਿੁੱ   (Good Witch) ਵਿੁੱ   ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਫੈਵਮਲੀ  ੈਨਲ ਦੀ 
ਸੀਰੀਜ਼ ਵਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੌਪ (The Next Step) ਵਿੁੱ   ਮੁੁੱ ਖ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਵਹਲੀ ਐਲਬ੍ਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਰਲੀਜ਼ ਹੋਿ ਿਾਲੀ ਹੈ।  
 
“ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਵਿੁੱ  ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਾਨਕ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 
ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜ੍ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਕਤੇ ਵਬ੍ਹਤਰ ਹੋਿੇਗਾ,” ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda 

Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੁੱ ਵਭਆ ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਨੂੂੰ  ਯਾਦਗਾਰ 
ਬ੍ਿਾਉਿ ਵਿੁੱ   ਮਦਦ ਕਰੋ।”   
 
ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੁੱ   ਜਾਿ ਿਾਲੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮਸਤੀ ਿਾਲੀਆਂ ਮਨੋਰੂੰਜਕ ਰਾਈਡਾਂ, ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪੈਵਟੂੰ ਗ ਜ਼ ੂ(ਵਜੁੱ ਿੇ ਲੋਕ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ 
ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ), ਵਮਨੀ ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਵਕਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ (ਬ੍ੁੱ ਵ ਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ) ਵਿੁੱ   ਪੈਡਲ ਬ੍ੋਟ ਰਾਈਡਾਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤ ੇਕੁੱ ਪੜ੍ੇ, ਕਲਾਵਕਰਤੀਆਂ, ਗਵਹਿੇ, ਯਾਦਗਾਰੀ  ੀਜ਼ਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਅੂੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਿਗੇ। 
 
ਅਵਧਕਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗਾ ਵਜਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱ ਪਕੇਕ ਵਦੁੱ ਤੇ ਜਾਿਗੇ। ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ 
ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਗਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੁੱ ਖ ਸਟੇਜ ਨੂੂੰ  ਖੋਵਲਹਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 149ਿੀਂ ਿਰਹੇ-ਗੂੰਢ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਿੇਗੀ। 
 
ਵ ੂੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ 9050 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਵਿਤ ਹੈ। ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਪਾਰਵਕੂੰਗ ਬ੍ਹੁਤ ਸੀਵਮਤ ਹੈ। ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਸ਼ਟਲ ਸੇਿਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਸਿਾਨਾਂ ਵਿੁੱ   ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿਗੇ: 
 

 ਮਾਉਂਟ ਪਲੈਜ਼ੂੰ ਟ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO station) 

 ਵਟਰਵਨਟੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮੀਨਲ (Trinity Common Terminal) 

 ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ਼ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) 

 ਸਾਊਿ ਫਲੈ ਰਜ਼ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ (South Fletcher's Sportsplex) 

 
ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੁੱ   ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿੁੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਿ ਿਾਲੇ 209 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ੍ਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੁੱਿੇ ਆਉਿ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੁੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਿਾਲੀਆਂ ਵਿੁੱ  ੋਂ ਇੁੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ   ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੁੱ   ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੁੱ  ੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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