
 

 

 

14 ਜੂਨ 2017  

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਹਰ, ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਗਰਮੀਆਂ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ –ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਜੂਨ ਨੂੂੰ , ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਹਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBrampton) ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਹਜਸਨੂੂੰ  ਹੁਣੇ ਹਜਹੇ ਟੌਪ 100 ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ 
ਮਾਨਤਾ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  
 

ਹਜਵੇਂ-ਹਜਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਭਹਵੱਖ ਦੇ ਬ੍ਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਹਰ ਦੇ 
ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵੂੰ ਨ-ਸੁਵੂੰ ਨਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਹਿਆਨ ਕੇਂਹਦਰਤ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਇੂੰ ਨਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਤੀਹਵਿੀਆਂ, ਭੋਜਨ, ਸੱਹਭਆਚਾਰ, ਹਵਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਹਲਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ 
ਹਦਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਏਗਾ।  
 

ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Brampton Farmers’ Market) – ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜੂਨ ਤੋਂ 7 

ਅਕਤੂਬ੍ਰ 

 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਹਵਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village Market) – ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬ੍ਰ 

 ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ (Garden Square Summer Season) – ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਦਨ, 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 4 ਹਸਤੂੰਬ੍ਰ ਤੱਕ 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 150 ਦਾ ਜਸ਼ਨ (Brampton Celebrates Canada 150) – 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਹਚੂੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਹਵੱਚ 

 ਰੋਜ਼ ਹਿਏਟਰ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ (Rose Theatre Summer Season) – 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਪਰਹਸੱਿ ਗੋਰਡਨ ਲਾਈਟਫੁੱ ਟ (Gordon 

Lightfoot) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 
 

ਇਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ event calendar (ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੈਲੂੰ ਡਰ) 'ਤੇ ਹਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 
150 ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ! 
 

-30- 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਹਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਹਵੱਖ ਲਈ ਹਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵੱਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਵਹਵਿਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ਵ-ਹਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਸਹਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਹਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਿੇ ਰਹਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਹਜਹਾ ਜੁਹੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਹਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਹਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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