
 

 

 

25 ਜੂਨ, 2018 

 

ਟਾਇਲਰ ਸ਼ੌ ਅਤੇ ਰਡੇ ਰਾਈਡਰ ਦ ੇਨਾਲ ਕਨੇੈਡਡਅਨ ਡਿਊਡਿਕ ਆਈਕਨ ਟੌਿ ਕੋਕਰੇਨ 

 ਡਿਟੀ ਦ ੇਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇਦ ੇਿਸ਼ਨ ਲਈ ਿਟੇਿ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗ ੇ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਸ ੂੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 
ਸਵਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day) ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਵਿੱ   ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।   
 

ਦੁਪਸਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਰੋਮਾਂ ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿੱ ਿੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਮਲਟੀ-ਪਲੈਟੀਨਮ ਿੈਸਲੂੰ ਗ 
(ਸਜਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿੱ ਖਾਂ ਸਵਿੱ   ਸਵਕਦੇ ਹਨ) ਕਲਾਕਾਰ, ਸਨਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਇਲਰ ਸ਼ੌ (Tyler Shaw) ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਇਿਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ 
ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਰੇਡ ਰਾਈਡਰ (Red Rider) ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਸਮਊਸਜਕ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਵਿੱ   ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਟੌਮ 
ਕੋਕਰੇਨ (Tom Cochrane) ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ। 
 

ਟਲੇਿ (Telus), ਟੀ.ਡੀ. (TD), ਸਟਮ ਹੋਰਟੋਨ (Tim Horton) ਦ ੇਆਰ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. (RBC), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਟੋ ਮਾਿੱਲ (Brampton Auto Mall) ਅਤੇ 
ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਸਿਟੀ ਿੈਂਟਰ (Bramalea City Centre) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿਪਾਂਿਰ ਕੀਤੇ ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਵਿੱ   ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿਟੇਜ (Community Stage) ‘ਤੇ 
ਪਸਰਵਾਰਕ ਅਦਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਿੱ ਸ ਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਿਮੇਤ, ਸਤਉਹਾਰਾਂ ਸਵਿੱ   ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵਕਰੇਤਾ ਿਟਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸਨਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਸ਼ਲਪਕਾਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਵਿਤਾਂ, ਇਿੱ ਕ 
ਭਾਈ ਾਰਕ ਕਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਿੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਿ ‘ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਇਨਫਲੇਟੇਬ੍ਲ ਸਕਡਜ ਜੋਨ (ਹਵਾ ਸਵਿੱ   
ਫੁਲਾਈਆਂ  ੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਿੱ ਸ ਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ) ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ!  
 

ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪੈਸਟੂੰ ਗ ਜ ੂ(ਸਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ) ਸਵਖੇ ਜਾਓ, ਸਮਨੀ-ਗੋਲਫ ਦਾ  ਿੱ ਕਰ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਅਰਾਮਦਾਇਕ 
ਪੈਡਲ ਬ੍ੋਟ ਰਾਈਡ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ। 
 

ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ (Jeffrey) ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਸਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿਟੇਜ ‘ਤੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨ ਿਮਾਰੋਹ 
(Official Opening Ceremony) ਸਵਿੱ   ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਇਿਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੱ ਪਕੇਕ ਸਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਿਮਾਪਤੀ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  10 ਵਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 151ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੂੰ ਢ ਨੂੂੰ  ਯਾਦਗਾਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਸ ੂੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 9050 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (9050 Bramalea Road) ਸਵਖੇ ਿਸਥਤ ਹੈ। ਇਿ ਿਥਾਨ ਸਵਖੇ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਬ੍ਹੁਤ 
ਹੀ ਿੀਸਮਤ ਹੈ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜਟ (Brampton Transit) ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਟਲ ਿੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟਲ (Shuttle) ਿਥਾਨਾਂ ਸਵਿੱ   ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 

 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਗੋ ਿਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO Station) 

 ਸਟਰਸਨਟੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮੀਨਲ (Trinity Common Terminal) 

 ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) 

 ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College)  

 



 

 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਧਆਨ ਸਦਓ: 

 ਖੇਤਰ ਰੋਡ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ  
 ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਬ੍ਨਾਂ ਨੋਸਟਿ ਦੇ ਬ੍ਦਲ ਿਕਦੇ ਹਨ  

 ਪਟਾਸਕਆਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ (ਸਡਿਪਲੇ) ਮੌਿਮ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ  
 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਸਵਿਸਤਰਤ ਿੂ ੀ ਿਮੇਤ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/events 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

ਹਵਾਲਾ: 
“ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਸਹਿੂਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਿਾਲ 
ਸਵਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੋਰੂੰਜਨ, ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬ੍ੂੰ ਧ ਦੇ ਨਾਲ,  
ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਵਿੱ   ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਨੂੰ ਦ ਆਏਗਾ। ਿਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਿਿੱ ਸਭਆ ਾਰ ਅਤੇ ਵੂੰ ਨ-ਿੁਵੂੰ ਨਤਾ 
ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਸਵਿੱ   ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 151ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੂੰ ਢ ਨੂੂੰ  ਯਾਦਗਾਰ ਬ੍ਣਾਓ।” 

- ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ: 
ਟਾਇਲਰ ਸ਼ੌ 
ਟਾਇਲਰ ਸ਼ੌ ਇਿੱ ਕ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਿੈਸਲੂੰ ਗ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਨਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ।  ਾਈਨੀਜ-ਕੈਨੇਸਡਅਨ (Chinese-Canadian) ਨੇ 2012 ਸਵਿੱ   
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿੱਟ ਗੀਤ “ਸਕਿ ਗੁਿੱ ਡਨਾਈਟ” ਨੂੂੰ  ਸਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਿ ਿੁਰੀਲੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਲਿੱ ਖਾਂ ਸਵਿੱ   ਸਵਕਰੀ ਹੋਈ। 2014 ਸਵਿੱ   ਟਾਇਲਰ ਨੇ 
‘ਬ੍ਰੇਕਥੂ ਆਰਸਟਿਟ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ’ ਲਈ ਜੂਨੋ (JUNO) ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਨ ਹਾਿਲ ਕੀਤਾ। ਸਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਰਟੀਫਾਈਡ ਗੋਲਡ ਟਰੈਕਿ 
“ਹਾਊਿ ਆਫ ਕਾਰਡਿ” ਅਤੇ “ਸਵਕਡ” ਨੂੂੰ  ਸਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ, ਇਹ ਿਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2015 ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਐਲਬ੍ਮ ਯੈਿਟਰਡੇ (Yesterday) ਸਵਿੱ  ੋਂ 
ਹਨ। 
 

ਟਾਇਲਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸ਼ੌਨ ਮੇਨਡੇਜ (Shawn Mendes) ਅਤੇ ਅਲੇਿੀਆ ਕਾਰਾ (Alessia Cara) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 
ਨਾਲ ਹੀ ਿੇਲੇਨਾ ਗੋਮੇਜ (Selena Gomez) ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਹੁਮੁਖੀ ਪਰਸਤਭਾ ਵਾਲੇ ਇਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਜਹੇ ਹੀ ਫੀ ਰ ਸਫਲਮ ਦ 
ਮੀਸਨੂੰ ਗ ਆਫ ਲਾਈਫ (The Meaning of Life), ਜੋ ਗਰਮੀ 2017 ਸਵਿੱ   ਸਰਲੀਜ ਹੋਈ ਿੀ, ਸਵਿੱ   ਮੁਿੱ ਖ ਭੂਸਮਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ 
ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਟਾਇਲਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਿਾਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬ੍ਮ ਦਾ ਪਸਹਲਾ ਸਿੂੰਗਲ, “ਕੌਸਸ਼ਅਿ” ਹੁਣ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 
 

ਟੌਿ ਕੋਕਰੇਨ  

ਪਰਸਿਿੱ ਧ ਿੂੰਗੀਤਕਾਰ ਟੌਮ ਕੋਕਰੇਨ ਨੇ 70 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਿੱ   ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਪਰਸਿਿੱ ਧ ਯੌਰਕਸਵਲੇ ਿੀਨ ਦੇ ਕੌਫੀਹਾਊਿ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਲੋਕ ਗਾਇਕ/ਗੀਤਕਾਰ 
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਟੌਮ 1991 ਦੀ ਐਲਬ੍ਮ ਮੈਡ ਮੈਡ ਵਰਲਡ (Mad  Mad  World) ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਭਜਨ ਵਰਗੇ ਸਹਿੱਟ 
ਗੀਤ ਲਾਈਫ ਇਜ ਅ ਹਾਈਵੇ (Life  Is  A  Highway), ਜੋ ਇਿ ਿਾਲ ਆਪਣੀ 25ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੂੰ ਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਫਲਤਾ (ਦੁਨੀਆਭਰ ਸਵਿੱ   3 ਸਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਯੂਸਨਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਵਿੱ   ਸਵਰਲੀ ਡਾਇਮੂੰਡ-ਿੇਲਿ ਿਸਥਤੀ) ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰੌਕਰਿ ਰੇਡ ਰਾਈਡਰ (Red Rider) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਿਿੱ ਧ ਹੋ ਸਗਆ ਿੀ!  ਉਿਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਸਡੂੰਗਾਂ ਦੇ ਿੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਿਨੇ 
ਦੁਨੀਆਭਰ ਸਵਿੱ   6 ਸਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵੇ ੀਆਂ ਹਨ। ਇਿ ਲੂੰ ਮੇ ਅਤੇ ਪਰਸਿਿੱ ਧ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਜਿਨੂੂੰ  ਹੁਣ 40 ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ, 
ਸਲਨ ਲੇਕ (Lynn Lake) ਦੇ ਮਾਣ, ਮਸਨਤੋਬ੍ਾ (Manitoba) ਨੇ ਫਰੈਂਕਸਲਨ ਮੁਸਹੂੰ ਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਖੇਤਰ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

http://www.brampton.ca/


 

 

ਟੌਮ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਮੁੂੰ ਦਰੀ ਤਟਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੂੰ  ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਿੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  
ਆਪਣਾ ਸਦਰੜਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀਆਂ ਦੇ ਸਦਲਾਂ ਸਵਿੱ   ਆਪਣੀ ਜਗਹਾ ਮਜਬ੍ੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੀਂ ਿਮਿੱਗਰੀ (ਮੈਡ 
ਮੈਡ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ 5 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਸਡੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਸਿੂੰਗਲ ਸਰਲੀਜਾਂ) ਦੀ ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਿਰ ਆਫ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 
(Officer of  the  Order  of  Canada) ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਸਮਊਸਜਕ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Canadian  Music  Hall  of  Fame) 
ਸਵਿੱ   ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ, ਕੋਕਰੇਨ ਨੇ ਅਿੱ ਠ ਜੂਨੋ (JUNO) ਅਵਾਰਡ ਸਜਿੱ ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇੂੰਡਿਟਰੀ ਦੇ ਿਨਮਾਨ ਹਾਿਲ ਕੀਤੇ, ਸਜਹਨਾਂ 
ਸਵਿੱ   ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 2013 ਅਲਨ ਵਾਟਰਿ ਸਹਉਮੈਸਨਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ (2013  Allan  Waters  Humanitarian  Award) ਅਤੇ ਗਰੈਮੀ 
(Grammy) ਨਾਮਾਂਕਨ।   
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ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡਾ ਿੋਚ ਡਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡ ੇਭਾਈ ਾਰੇ ਸਵਿੱ   ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ   ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ   ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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