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ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਲਚਰ ਡਜੇ਼ (Culture Days) ਦਾ ਫਿਰ ਸਆੁਗਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ 
ਸੱਤਵਾਂ ਸਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤਬੂਰ ਤੱਕ ਆਯਫੋਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ (ਸੱਫਿਆਚਾਰਕ ਫਦਨ) ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫਵੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਫਿਆਚਾਰਕ 
ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਿਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਫਹੰਮ ਨੰੂ ਪਰਦਰਫਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰੇ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਾਈਚਾਫਰਆਂ ਫਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਫਿਆਚਾਰਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਵੱਚ ਿਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ 
ਫਦੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੁਿਤ, ਫਵਹਾਰਕ, ਅੰਤਰ-ਫਕਫਰਆਸ਼ੀਲ ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਾਈਚਾਫਰਆਂ ਫਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਫਸਰਜਣਹਾਰਾਂ, ਇਫਤਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ, ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਫਕਊਰੇਟਰਾਂ (ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਿਾਲਣ ਵਾਫਲਆਂ) ਅਤੇ ਫਡਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਫਵੱਚ ਫਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਫਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਸਾਥੀ ਮੱੁਖ ਪਰੋਗਰਾਮ ਫਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸੱਫਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਫਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਫਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 
“ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਫਿਆਚਾਰਕ ਿਾਈਚਾਰਾ ਫਕਸੇ ਸ਼ਫਹਰ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਥਾਹ ਪਰਫਤਿਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰਦਰਫਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਫਕਸੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਿਤ ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ ਫਵੱਚ ਫਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਫਦੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਤਿਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸੱਫਿਆਚਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,” ਮੇਅਰ ਫਲੰਡਾ ਜੈਿਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਫਕਹਾ। 
 
ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਵੀਕੈਂਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਵੱਚ 90 ਤੋਂ ਫਜ਼ਆਦਾ ਮੁਿਤ ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਤੰਨ ਮੁੱ ਖ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਫਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੈ। 2015 ਫਵੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ (Brampton Culture Days) ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਵੱਚ ਸੰਗਫਠਤ 
ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ ਫਵੱਚ ਤੀਜਾ ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਫਦੱਤਾ ਫਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਫਵੱਚ ਇਸਨੇ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਮਾਰਕੀਫਟੰਗ ਅਵਾਰਡ ਫਜੱਫਤਆ ਸੀ।  
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca/culturedays 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਮੱੁਖ ਪਰੋਗਰਾਮ: 
 
ਕਲਚਰ ਡਜੇ਼ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਪਾਰਟੀ 
30 ਸਤੰਬਰ ∙ ਸ਼ਾਮ 3 - 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਬਰੈਮਲੀ ਫਸਟੀ ਸੈਂਟਰ – ਫਦ ਬੇਅ ਕੋਰਟ (Bramalea City Centre – The Bay Court) 

ਆਕਰਸ਼ਣ: ਕਨਡਕਟ ਅਸ (Conduct Us), ਲਾਈਵ ਆਰਟ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਿਾਗੀਦਾਰੀ (Audience Improv) 

 
ਕਲਚਰ ਡਜੇ਼ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹਬ 

1 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਸਵੇਰੇ 10 - ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ, PAMA ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (ਿੋਰ ਕੋਰਨਰਸ ਬਰਾਂਚ) (Downtown Brampton, PAMA and Brampton 

Library (Four Corners Branch)) 
ਆਕਰਸ਼ਣ: 3D ਚਾਕ ਆਰਟ, ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਫਟੰਗ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਡਾਂਸ 

 
ਲਾਇਬਰਰੇੀਆ ਂਫਵਖ ੇਕਲਚਰ ਡਜੇ਼ 
2 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਦੁਪਫਹਰ ਬਾਅਦ 1 - 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ∙ ਪੂਰੀ ਫਸਟੀ ਦ ੇਸਥਾਨਾਂ ਫਵਖੇ  
ਆਕਰਸ਼ਣ: ਸੰਗੀਤ, ਫਥਏਟਰ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਫਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ 

http://www.brampton.ca/culturedays
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਫਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਵਫਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਫਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਫਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਫਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਫਲਆਂ ਨੰੂ ਫਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਫਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਫਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਫਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਫਵੱਚ ਖਫੋਲਹਆ ਫਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਸਫਵਕ ਹਸੋਫਪਟਲ, ਫਵਫਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਫਸਸਟਮ ਦਾ ਫਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਫਮਉਫਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਫਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਿਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਫਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਫਸਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
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