
 

 

 

9 ਨਵੰਬਰ, 2018                                                                                                                                       

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵੰਟਰ ਲਾਈਟਸ ਵੀਕੈਂਡ –16 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤਿੱਕ  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਮਾਂ ਆਣ ਵਾਲਾ ਹੈ – ਇਹ ਹੈ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) 16 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਵੰਟਰ ਲਾਈਟਸ ਵੀਕੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 

2018 ਦ ੇਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦ ੇਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।  

ਹੋਲੀਡ ੇਪੌਪ-ਅਪ ਸ਼ਪੌ (Holiday Pop-Up Shoppe) 
ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲੀ ਇਨਡੋਰ ਹੋਲੀਡੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਸ਼ੌਪ (Holiday Pop-Up Shoppe) ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੋ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਟੀ ਹਾਲ 

ਐਟਰੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋਨਸਰਵਟੋਰੀ ਵਵਖੇ ਅਨੋਖੇ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਵਰਵਾਰ ਲਈ ਬੇਜੋੜ ਤੋਹਵ਼ਿਆਂ, ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਨ-
ਸਟੌਪ ਵਟਕਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰੀ-ਲੋਕ ਵਜਹਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਤਓਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਜਾਵਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਸੇਬ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਪਰਵਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕੈਰੋਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ 
ਭਰੋ।     

 ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

 ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

 ਐਤਵਾਰ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ  ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਵਕਰੇਤਾ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ, here (ਇਿੱਥੇ) ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 

ਐਨੁਅਲ ਟਰੀ ਲਾਈਵਟੰਗ ਸਮਾਰੋਹ 

ਐਨੁਅਲ ਟਰੀ ਲਾਈਵਟੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦ ੇਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਇਕੁੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੇਨ 
ਵਵਿਲੈਨਸ ਸਕਵੇਅਰ (Ken Whillans Square) ਵਵਿੱ ਚ, ਵਕਰਸਮਸ ਦੀਆਂ 10,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਵਸਟੀ ਦੇ 60 ਫੁਿੱ ਟ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ 
ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਟੀ ਵਗਣਤੀ ਗਗਣਨਗੇ। ਇਸ ਮੁ਼ਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਵਿੱ ਚ ਪੂਰੇ ਪਵਰਵਾਰ ਲਈ ਬੀ. ਜੈਜ਼ਡ (B. Jazzed) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਸੰਗੀਤਮਈ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਵਤਉਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦ ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਸਵਮਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ, here (ਇਿੱਥੇ) ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ ਪਰਡੇ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ, ਸਾਲਾਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ ਪਰੇਡ (Brampton Santa Claus 

Parade) ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਪਰੇਡ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਡ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਂਟਾ ਅਤੇ ਵਮਵਸਜ ਕਲਾਜ (Mrs. Claus) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦਾ 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Holiday-Pop-Up%20Shoppe.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Tree-Lighting-Ceremony.aspx


 

 

ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਵਿਲਵਮਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ, ਚਲਦੇ-ਵਫਰਦੇ ਰੰਗਮੰਚਾਂ, ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਬੈਂਡਸ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਹਨੇ ਚਵਰਿੱਤਰਾਂ ਆਵਦ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ 
ਮਾਣੋ। 

 ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

ਪਰੇਡ ਰੂਟ, ਪਰੇਡ ਇਵਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦ ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਸਵਮਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ, here (ਇਿੱਥੇ) ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  

ਸੈਂਟਾ ਅਤ ੇਵਮਵਸਜ ਕਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟੋੋਆਂ 
ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਵਵਖੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸੈਂਟਾ ਅਤੇ ਵਮਵਸਜ ਕਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵਖਚਵਾਓ। ਫੋਟੋ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਸੇ ਦਾ 
ਸੁਆਗਤ ਹੈ! 

 

 ਐਤਵਾਰ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਤੁਸੀਂ ਵਵੰਟਰ ਲਾਈਟਸ ਵੀਕੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ here (ਇਿੱਥੇ) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਮੁ਼ਿਤ ਪਾਰਵਕੰਗ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਵੀਕੈਂਡ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਗਰਾਜਾਂ: ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall), 
ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ (West Tower), ਨੈਲਸਨ ਸਕਵੇਅਰ (Nelson Square), ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ (John Street) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਥਏਟਰ (Rose Theatre) 
ਵਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਵਲਸ (Peel Regional Police) ਦੇ ਟੋਇਜ ਫੌਰ ਟੌਟਸ (ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਵਖਡੌਣੇ) (Toys for Tots) ਮੁਵਹੰਮ ਦੀ 
ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤੋਹ਼ਿੇ ਵਜੋਂ ਪੈਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਖਡੌਣਾ, ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਅਧਾਵਰਤ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਨ ਪੂਰਾ ਵੀਕੈਂਡ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵਵਖੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਵਦਿੱ ਤੇ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਵਾਲਾ 
“ਵਵੰਟਰ ਲਾਈਟਸ ਵੀਕੈਂਡ ਅਵਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦ ੇਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਕੈਂਪਸ 

(City Hall Campus) ਵਵਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਾਂ! ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਵੰਟਰ ਲਾਈਟਸ ਵੀਕੈਂਡ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਲਈ ਕੁਿ ਨਾ 
ਕੁਿ ਹੈ – ਲਾਈਟਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਿ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਖੰੁਿਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ।”  

-       ਬੌਬ ਡਾਰਵਲੰਗ (Bob Darling), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

https://bramptonsantaclausparade.com/home
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Welcome.aspx
http://twitter/
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 

 

 
 
 
  

ਵਕਰਸਟੀਨ ਸ਼ਰਮਾ (Christine Sharma) 

ਮੀਡੀਆ ਵਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 
   
 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma%40brampton.ca

