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ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦ਼ਾ ਅਨੰਦ ਮ਼ਾਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗ਼ਾਰਡਨ 
ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਰਵਖੇ ਆਓ! ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਲ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਰਿਆਚ਼ਾਰਕ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਿੋਵੋ, ਰਜਿਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਿਨ: 

ਲ਼ਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਰਵਸ਼਼ਾਲ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. (LED) ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਮੂਵੀ ਨ਼ਾਈਟਸ, ਸਥ਼ਾਨਕ ਕਲ਼ਾਕ਼ਾਰ ਆਰਦ। ਮੇਨ ਅਤੇ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟਸ (Main and 

Queen Streets) ‘ਤੇ ਡ਼ਾਉਨਟ਼ਾਉਨ ਰਵਖੇ ਸਰਥਤ, ਗ਼ਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਸੀਜਨ ਦ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੰਦ ਮ਼ਾਣਨ ਲਈ ਬ੍ਿੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਿਨ: 

 ਗ਼ਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਰਵੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ (World Cup) ਫੀਵਰ! ਖੇਡਾਂ (ਗੇਮਸ) ਦ਼ਾ ਪਰਸ਼ਾਰਨ 15 ਜੁਲ਼ਾਈ ਨੰੂ ਗਰੱੁਪ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਈਨਲਸ 
ਤੱਕ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। 

 ਐਤਵ਼ਾਰ, 8 ਜੁਲ਼ਾਈ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ਼ਾ ਸਿ ਤੋਂ ਪਰਿਲ਼ਾ ਪਰ਼ਾਈਡ (Pride) ਜਸ਼ਨ ਪਰਰਵ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਆਰਦ 
ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗ਼ਾ  

 22 ਜੁਲ਼ਾਈ ਨੰੂ ਸਟੋਂਪ ’N’ ਸਟੈਮਪੀਡ (Stomp ’N’ Stampede) – ਆਪਣ਼ਾ ਚਰਵ਼ਾਿ਼ਾ (ਕ਼ਾਉਬ੍ਵ਼ਾਇ) ਿੈਟ ਅਤੇ ਬ੍ੂਟ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼਼ਾਮਲ 
ਿੋਵ।ੋ 

 ਇਸ ਸ਼ਾਲ ਨਵਾਂ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ, ਪ਼ਾਰਕਸ N’ ਰੈਕ (Parks N’ Wreck), 12 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਕਸ਼਼ਾਪਸ, ਸਟਰੀਟ ਡਾਂਸ ਮੁਕ਼ਾਬ੍ਲੇ, ਅਤੇ 
ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਂਰਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗ਼ਾ। 

 ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਰਕਚਨ ਪ਼ਾਰਟੀ (East Coast Kitchen Party), 26 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਿੋਵੇਗੀ। ਸਮੰੁਦਰ ਕੋਲ ਅਤੇ 
ਮੇਨਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਰਰਿਣ ਵ਼ਾਲੇ ਰਨਵ਼ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਿੋਜਨ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਈਸਟ ਕੋਸਟ (East Coast) ਦੇ 
ਸੱਰਿਆਚ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦ਼ਾ ਰਦੱਤ਼ਾ ਜਾਂਦ਼ਾ ਿੈ। 

ਗ਼ਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਅਰਜਿੀ ਥਾਂ ਿੈ, ਰਜੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਿੰੁਦ਼ਾ ਿੈ। ਪੂਰੀ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ ਸੂਚੀ ਲਈ www.brampton.ca/gardensquare 

‘ਤੇ ਜ਼ਾਓ: 

 ਿਰੇਕ ਸੋਮਵ਼ਾਰ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਨ ਸਕਰੀਨ (Brampton on Screen) ∙ ਸ਼਼ਾਮ 7 ਵਜੇ 

 ਿਰੇਕ ਮੰਗਲਵ਼ਾਰ: ਅਨਬ੍ੌਕਸਡ (ਜਸਟ ਫ਼ਾਰ ਯੂਥ) (Unboxed (Just for Youth)) ∙ ਸ਼਼ਾਮ 7 ਵਜੇ 

 ਿਰੇਕ ਬ੍ੁੱ ਧਵ਼ਾਰ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਨ ਸਟੇਜ (Brampton on Stage) ∙ ਸ਼਼ਾਮ 7 ਵਜੇ 
 ਿਰੇਕ ਵੀਰਵ਼ਾਰ: ਬ਼੍ਾਲੀਵੁੱ ਡ ਰਫਲਮ ਨ਼ਾਈਟਸ (Bollywood Film Nights) ∙ ਸ਼਼ਾਮ 7 ਵਜੇ 

 ਿਰੇਕ ਸ਼ੱੁਕਰਵ਼ਾਰ: ਫਰ਼ਾਈਡੇ ਨ਼ਾਈਟ ਲ਼ਾਈਵ (Friday Night Live) ∙ ਰ਼ਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕ਼ਾਰੀ | ਰ਼ਾਤ 9 ਵਜ ੇਮੱੁਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ 
(Headliner) 

 ਿਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵ਼ਾਰ: ਸੈਟਰਡੇ ਨ਼ਾਈਟ ਮੂਵੀਜ (Saturday Night Movies) ∙ ਸ਼਼ਾਮ 7 ਵਜੇ | ਰ਼ਾਤ 9 ਵਜੇ  

 ਿਰੇਕ ਐਤਵ਼ਾਰ: ਖ਼ਾਸ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ 

http://www.brampton.ca/gardensquare


 

 

ਦ Rose (ਰੋਜ) ਸਮਰ ਰਥਏਟਰ ਸੀਰੀਜ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਇੱਕ ਿਰਪੂਰ ਰਵਰਵਧ 2018 – 2019 ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿੰੁਦ਼ਾ ਿੈ, ਜੋ 24 ਜੁਲ਼ਾਈ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤੱਕ 
ਚੱਲੇਗ਼ਾ। 4 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਫਲ਼ਾਵਰ ਰਸਟੀ ਿੰਗੜ਼ਾ (Flower City Bhangra) ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਿ਼ਾਈਵ਼ਾਲੀ ਰਵੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕ਼ਾ (North America) ਦੇ 
ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿੰਗੜ਼ਾ ਮੁਕ਼ਾਬ੍ਲੇ ਦ਼ਾ ਅਨੰਦ ਮ਼ਾਣੋ। ਸਤੰਬ੍ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਵੱਚ ਮ਼ਾਈਕਲ ਕੈਸ਼ੈਮਰ (Michael Kaeshammer) ਦੀ ਮੱੁਖ ਪੇਸ਼ਕ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨ਼ਾਲ, 
ਵਰਲਡ ਆਫ ਜੈਜ ਫੈਸਟੀਵਲ (World of Jazz Festival) ਦ਼ਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ, ਜੋ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸੰਗਠਨ ਬ੍ੀ-ਜੈਜਡ (B-Jazzed) ਦੇ ਨ਼ਾਲ 
ਿ਼ਾਈਵ਼ਾਲੀ ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਦ਼ਾ ਿੈ। 

ਹਵਾਲਾ 

“ਰਨਵ਼ਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵ਼ਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਿ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਇਕੱਠੇ ਿੋਣ ਲਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਨਤਕ ਥ਼ਾਵਾਂ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲ਼ਾ ਸ਼ਰਿਰ ਚ਼ਾਿੰੁਦੇ ਿਨ। 
ਗ਼ਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦ ਰੋਜ ਅਰਜਿੀਆਂ ਿੀ ਥ਼ਾਵਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਰਵੱਚ, ਡ਼ਾਉਨਟ਼ਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਯੋਜਨ਼ਾਬੱ੍ਧ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸੱਰਿਆਚ਼ਾਰਕ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਰਮਰਲਤ ਿਨ, ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਲਈ ਮਜੇਦ਼ਾਰ ਿੋਣ ਦ਼ਾ ਿਰੋਸ਼ਾ ਦਵ਼ਾਉਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਿਨ। ਮੈਂ ਤੁਿ਼ਾਨੰੂ ਇਸ ਿ਼ਾਈਚ਼ਾਰਕ ਥਾਂ ਰਵੱਚ 
ਊਰਜ਼ਾ ਦ਼ਾ ਰਿੱਸ਼ਾ ਬ੍ਣਨ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਅਰਿਸ਼ਾਸ ਦ਼ਾ ਆਨੰਦ ਮ਼ਾਣਨ ਲਈ ਸਕਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡ਼ਾਉਨਟ਼ਾਉਨ ਆਉਣ ਦ਼ਾ ਸੱਦ਼ਾ ਰਦੰਦੀ ਿਾਂ।” 

-        ਮੇਅਰ ਰਲੰਡ਼ਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  

  

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕ਼ਾਗਰਤ਼ਾ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਿਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਣਦੇ ਿਾਂ ਰਕ ਸ਼ਾਡ ੇਿ਼ਾਈਚ਼ਾਰੇ ਰਵੱਚ ਵ਼ਾਧ਼ਾ, ਨੌਜਵ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਵਰਵਧਤ਼ਾ ਸ਼ਾਨੰੂ ਵੱਖਰ਼ਾ 
ਬ੍ਣ਼ਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਸਫਲਤ਼ਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧ਼ਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡ਼ਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤ਼ਾਕ਼ਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਰਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦ਼ਾ ਰਨਰਮ਼ਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦ਼ਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਰਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਮ਼ਾਣ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਅਰਜਿ਼ਾ ਜੁਰੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਰਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਰਲਜ਼ਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨੰੂ ਸ਼਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲ਼ਾ, ਬ੍ੇਬ਼੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤ਼ਾਕ਼ਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸ਼ਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਾਣੋ। 
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