
 

 

 

10 ਜਨਵਰੀ, 2017  

 

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 2017 ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 21 ਜਨਵਰੀ, 2017, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨ ੰ , ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵਵਖੇ ਸਲਾਨਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ (ਵਨਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਵੀ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੋ। ਦਰਵਾਜੇ ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 
12:30 ਵਜੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕਿੱ ਪਕੇਕ ਸਜਾਓ। ਹਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।  
 

“ਮੈਂ 2017 ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵਵਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਫਰ ਵਮਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ,” ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ 
ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰਤੀਵਨਧੀਆਂ 
ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਭਵਵਿੱ ਖੀ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਲ  ਵਰਬ੍ਨ ਪੈਨਲ (Blue Ribbon Panel) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਮੌਜ ਦ ਰਵਹਣਗੇ।” 
 

ਆਪਣੇ ਸਕੇਟ ਵਲਆਓ ਅਤੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਇਜਾਜਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) ਵਵਖੇ ਸਕੇਵਟੰਗ ਦੀ ਦੁਪਵਹਰ ਦਾ ਮਜਾ ਲਓ।  
 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 

- 30 - 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ: 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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