
 

 

 

9 ਜਨਵਰੀ, 2018 

  

2018 ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਲੁਾਕਾਤ (ਨਨਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਵੀ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ  

ਮਅੇਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਨਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨਮਲੋ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ ਦੁਪਨਿਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਨਸਟੀ ਿਾਲ (City Hall) ਨਵਖੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

(ਨਨਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਵੀ) ਦੀ ਪਰੂੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਰਿੇਗੀ। ਦਰਵਾਜੇ ਦੁਪਨਿਰ ਬਾਅਦ 12:30 ਵਜੇ ਖੁਿੱਲਹਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤ ੇਿਲਕ ੇਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਜਾ ਲਓ ਅਤ ੇ

ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ (Jeffrey) ਅਤ ੇਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨਮਲੋ।  

 

10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜਰਸ ਿੋਮਟਾਊਨ ਿਾਕੀ (Rogers Hometown Hockey) ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਮੇਿਮਾਨ ਨਨਕ ਐਂਟਰੋਪੋਵ (Nik Antropov) ਮੌਜ ਦ ਿੋਣਗੇ।  

 

ਨਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇਟ ਨਲਆਉਣ ਅਤ ੇਜੇ ਮੌਸਮ ਇਜਾਜਤ ਨਦੂੰਦਾ ਿ ੈਤਾਾਂ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) ਨਵਖੇ ਸਕੇਨਟੂੰਗ ਦੀ ਦੁਪਨਿਰ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ 

ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।   

 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਿੋਰਾਾਂ ਕਾਰਜਕਰਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 311 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

 
 

ਿਵਾਲਾ: 

 

“ਮੈਨ ੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਨਮਲਣਾ ਅਤ ੇਉਿਨਾਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾਾਂ ਕਰਨਾ ਬਿੁਤ ਪਸੂੰਦ ਿ,ੈ ਇਸਲਈ ਮੈਨ ੂੰ ਸਾਡੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਚਮੁਿੱਚ ਬਿੁਤ ਮਜਾ 

ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲੀ ਆ ਰਿੀ ਪਰੂੰਪਰਾ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੋ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਿੋਏ ਪਰਤੀਨਨਧੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਨਮਲਣ ਅਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਨਵਾਾਂ ਸਾਲ 

ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਦੂੰਦੀ ਿੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਨਲੂੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਡਾ ਸਚੋ ਨਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਨਵਿੱਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਿਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ ਵਿੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਨਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਾਂਘ ੇਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵਿੱਚ ਸਨਥਤ ਿਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਨਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦਾ 

ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਾਂ ਜ ੋਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਨਿਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਨਜਿਾ ਜਨੁਿਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਨਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ ਅਿੱਗੇ ਨਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤ ੇਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ www.brampton.ca 'ਤ ੇਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
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