
 

 

 

28 ਮਾਰਚ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਗਰਮੀ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹ ਿੱ ਸਾ ਬ੍ਣ ੋ
ਹਿਕਰਤੇਾਿਾਂ ਅਤ ੇਗ਼ੈਰ-ਲਾਭ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮ ੂਾਂ ਦੀ ਲੋੜ  ਼ੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟ਼ੈਰੀਓ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੇਜੋੜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਦੇ  ੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਨੁਭਿ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ  ੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਹਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਜੀਟਰਾਂ (ਆਉਣ ਿਾਹਲਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾ ੰੁਦੇ  ੋ? ਜੇਕਰ  ਾਂ, ਤਾਂ ਹਸਟੀ  ੁਣ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਹਿਿੱ ਚ ਹ ਿੱਸਾ ਲ਼ੈਣ ਹਿਿੱ ਚ ਹਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੇ ਹਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਰ ੀ  ਼ੈ। 
 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2017 ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰ੍ਦੋਬ੍ਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤ  ਼ੈ, ਹਜ ਨਾਂ ਹਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ: 

 

ਸ਼ੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON) ∙ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ∙ 10 ਜੂਨ, 2017 

 ਭੋਜਨ ਹਿਕਰੇਤਾ 
 ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੂ  

 

ਸ਼ੈਲੀਬ੍ਰਟੇ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਡ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Celebrate Canada Day Brampton) ∙ ਹਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ∙ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017  

 ਭੋਜਨ ਹਿਕਰੇਤਾ 
 ਹਰਟੇਲ ਹਿਕਰੇਤਾ 
 ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੂ   

 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Brampton Farmers’ Market)∙  ਰੇਕ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ∙ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2017 

 ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੂ  

 ਉਦਯੋਗਪਤੀ 
 ਹਕਸਾਨ 

 ਹਤਆਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਿਕਰੇਤਾ 
 

ਆਰਹਟਸਟਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (Artists’ Marketplace)∙ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ∙  ਰੇਕ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ∙ ਜੂਨ ਤੋਂ 
ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2017 

 ਹਸ਼ਲਪਕਾਰ 

 ਕਰਾਫਟਸ 

  ਿੱਥ ਨਾਲ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਿਸਤਾਂ 
 ਬ੍ੇਜੋੜ ਿਸਤਾਂ 

 

ਮਾਊਂਟ ਪਲ਼ੈਜੈਂਟ ਹਿਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village Market)∙  ਰੇਕ ਿੀਰਿਾਰ ∙ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬ੍ਰ 2017 

 ਹਸ਼ਲਪਕਾਰ 

 ਕਰਾਫਟਸ 



 

 

  ਿੱਥ ਨਾਲ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਿਸਤਾਂ 
 ਹਕਸਾਨ 

 ਹਤਆਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਿਕਰੇਤਾ 
 ਬ੍ੇਜੋੜ ਿਸਤਾਂ 

 

ਹਸਟੀ ਦੇ ਇ  ਕਾਰਜਕਰਮ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੂ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਥਾਂ 'ਤੇ  ੀ ਸਥਾਨਕ ਹਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਜੀਟਰਾਂ (ਆਉਣ ਿਾਹਲਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਸੀ ਹਿਿ ਾਰ ਕਰਦੇ  ੋਏ, ਇਿੱ ਕ ਬ੍ੇਜੋੜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਨੁਭਿ ਹਿਿੱ ਚ ਹ ਿੱ ਸਾ ਲ਼ੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਦੰਦੇ  ਨ। 
 

ਅਰਜੀਆਂ www.brampton.ca/events 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ  ਨ ਅਤੇ ਇ ਨਾਂ ਨੰੂ events@brampton.ca 'ਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜਮੀ  ਼ੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਆਨ ਹਦਓ ਹਕ ਅਰਜੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ  ਰੇਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ  ਨ – ਸਬੰ੍ਹਿਤ ਆਖਰੀ 
ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ। 
 

ਗਰਮੀ ਦੇ ਇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਕਰੇਤਾ ਅਰਜੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਬ੍ਾਰੇ  ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca/events 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਹਿਿੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਸ਼ਹ ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਿਹਿਿ ਿਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਹਸਿੱ ਿ  ਼ੈ ਜੋ 89 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਹਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦੀ  ਼ੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਹਲਆਂ ਨੰੂ ਹਿ ਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਿਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿੁਹਨਕ ਸ ੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਿਿੱ ਿ ਰ ੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ ੰੁਚ ਹਮਲਦੀ  ਼ੈ। 2007 ਹਿਿੱ ਚ ਖਹੋਲਹਆ ਹਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਸਹਿਕ  ਸੋਹਪਟਲ, ਹਿਹਲਅਮ ਓਸਲਰ  ਼ੈਲਥ ਹਸਸਟਮ ਦਾ ਹ ਿੱ ਸਾ  ਼ੈ, ਜੋ ਹਕ 
ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ  ਸਪਤਾਲਾਂ ਹਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ  ਼ੈ।  ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 

 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਹਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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