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‘ਮਸੁਕਕੋਾ ਚਅੇਰ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ’ ਲਈ ਸਸਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਲੁਾਵਾ 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਕ ਲਾਂ, ਕਲਾ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 150 

(Canada 150) ਸਵਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਵਿੱ ਚ ਸਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  
 
ਮੁਸਕੋਕਾ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Muskoka Chair Project) ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰਹੇ-ਗੂੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਾਤਮਕ 
ਕਲਾ-ਸਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ 150 ਮੁਸਕੋਕਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਸਟਡ ਸਕਿੱ ਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 
ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਫੂੰ ਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਲ ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ 
ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 
10 ਮਾਰਚ, 2017 ਹੈ। 
 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ “ਮਜ਼ਬ ਤ, ਫ਼ਖ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰ ਤਰ” ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਆਧੁਸਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ 150 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ।  
 

ਸਸਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇ(Canada Day) ਜਸ਼ਨ ਸਵਿੱ ਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨ ੂੰ  ਸਚੂੰ ਗਕ ਜ਼ੀ ਪ੍ਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਸਵਖੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਚੋਣਵੀਂ ਸੂੰ ਸਖਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਪੈ੍ਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰਹੇ-ਗੂੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 150 ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Canada 150 Community 

Projects Program) ਦੇ ਸਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈ।  
 

ਮੁਸਕੋਕਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਸਕੋਕਾ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, www.brampton.ca/muskokachairs 

'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪ੍ਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ  
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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