
 

 

 

12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2018 ਦ ੇਬ੍ਿਸ ਿੰਗ ਿੀਜਨ ਲਈ  ਲਾ ਾਰ ਖਜੋ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਅਰਜੀਆ ਂਹਣੁ ਸ਼ਰੁੂ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਿੜ  ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਸਵਅ ਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  2018 ਦੇ ਬ੍ਿਸ ਿੰਗ 

(ਜਨਤ  ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਨਿੱ ਚ  ੇ, ਗਾ  ੇ ਜਾਂ  ਸਵਤਾ ਿੁਣਾ  ੇ ਮਨੋਰਿੰਜਨ  ਰਨਾ) ਿੀਜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂ੍ਰੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਿੱ ਚ ਜਨਤ  ਥਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  
ਜੀਵਿੰ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਛੁਿੱ    ਲਾ ਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਫੌਰਮਰਿ) City’s guidelines (ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ) ਨੂਿੰ  ਪ੍ੜਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱ  ਭਰੇ ਹੋਏ application form 
(ਐਪ੍ਲੀ ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਔਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇ੍ਸ਼ ਾਰੀ (ਪ੍ਰਫੌਰਮੈਂਿ) culture@brampton.ca ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 
(Brampton City Hall) ਸਵਖੇ ਇ ੋਨੋਸਮ  ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ  ਲਚਰ ਆਸਫਿ (Economic Development and Culture Office) ਸਵਿੱ ਚ ਖੁਦ 
ਜਾ  ੇ ਜਮਹਾਂ  ਰਨ ਲਈ ਸ ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਿਤੁਤੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ; ਿਫਲ ਸਬ੍ਨੈ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਿੱ ਚ ਿੂਸਚਤ  ੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸਮਟ 1 ਜੂਨ ਤਿੱ   ਜਾਰੀ  ੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਨਵਿੰ ਬ੍ਰ, 2018 ਤਿੱ   ਸਿਟੀ ਦੇ ਬ੍ਿਸ ਿੰਗ ਿੀਜਨ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।  

ਸਬ੍ਨੈ ਾਰ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ: 

 ਉਿਦੀ ਉਮਰ 16 ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ 

 ਪ੍ਰਤੀ ਿਮੂਹ  ਲਾ ਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਫੌਰਮਰਿ) ਦੀ ਅਸਧ ਤਮ ਿਿੰ ਸਖਆ ਸਤਿੰ ਨ ਹੈ  

 ਪੇ੍ਸ਼ ਾਰੀ (ਪ੍ਰਫੌਰਮ)  ਰਦੇ ਿਮੇਂ ਖੁਦ ਦਾ ਐਪਂ੍ਲੀਸਫ ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧੁਨੀ ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਪ੍ਲੇ ਮੁਹਿੱਈਆ  ਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ 

 ਿਾਰੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਾਰੀਆਂ ਆਮ ਪ੍ਸਰਵਾਰ  ਦਰਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ  

ਇਿ ਿਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗਲੀ ਸਵਿੱ ਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ  ਲਾ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੋਜਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂਿੰ  ਤਾਜਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਟਰਾਂਸਜਟ 
ਟਰਮੀਨਲਿ ਸਵਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਰਨ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।  ਲਾ ਾਰ (ਬ੍ਿ ਰ, ਨਿੱ ਚ ਗਾ  ੇ ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ  ਰਨ ਵਾਲੇ) ਪੂ੍ਰੀ ਗਰਮੀ ਸਵਿੱ ਚ ਸਿਟੀ 
ਦੀਆਂ ਜਨਤ  ਮਾਰ ੀਟਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪ੍ਨ ਸਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਿਹਾਇ  ਹੋ ਿ ਦੇ ਹਨ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ਿਸ ਿੰਗ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/culture ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇ ਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸ  ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ  ਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ  ੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ  ੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ  ੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ  ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌ ੇ ਪ੍ੈਦਾ  ਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇ ਿੰਮ  ਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Busking-in-Brampton.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Busking-in-Brampton.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Documents/Busker%20Application.pdf
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=culture@brampton.ca
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Busking-in-Brampton.aspx


 

 

ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ  ਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾ  ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ  ਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 
  

ਮੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪ੍ਰ   
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ  ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

