
 

 

 

31 ਜਨਵਰੀ, 2019   

 

ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਹਬ ਦੇ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਮਿਮਵਕ ਿੈਂਟਰ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ 
ਮਿਟੀ ਨਵਾਂ ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੈਂਟਰ ਖਲੋ੍ਹ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਲੈ੍ਿਟਰ ਬੀ. ਪੀਅਰਿਨ ਮਿਏਟਰ ਦਾ ਪਨੁਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਸ਼ਹੂਰ ਫੈਮਿਮਲ੍ਟੀਜ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਮਵਕ ਿੈਂਟਰ (Brampton Civic Centre) ਮਵਿੱ ਚ 
ਕੁਝ ਰੋਿਾਂਚਕ ਮਵਕਾਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਵਿੱ ਚ, ਮਿਟੀ ਹਾਲ੍ (City Hall) ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਿਟੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੈਂਟਰ 

(Service Brampton Centre) ਮਬਜਨਿ ਲ੍ਈ ਖੁਿੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਾਰੀ ਲੈ੍ਿਟਰ ਬੀ. ਪੀਅਰਿਨ ਮਿਏਟਰ (Lester B. Pearson Theatre) ਨੂੂੰ  
ਨਮਵਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੈਂਟਰ 

 

ਨਵਾਂ ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੈਂਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਿੇ ਿਿਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲ੍ਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਰਮਜਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਮਕੂੰ ਗ ਮਟਕਟ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਏਟਰ ਮਟਕਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਿਿਰਿੱਿ 
ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਨਵੇਂ ਿਿਾਨ ਤੇ ਮਿਰਫ਼ ਕਰੈਮਿਟ, ਿੈਮਬਟ ਜਾਂ ਚੈਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਟੀ ਹਾਲ੍ ਮਵਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਿਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਮਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਨ ਮਵਿੱ ਚ 24 ਘੂੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਮਵਿੱ ਚ 7 ਮਦਨ, 311 ਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਔਨਲ੍ਾਈਨ www.brampton.ca ਤੇ 
ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੈ। ਮਿਟੀ ਹਾਲ੍ ਮਵਿੱ ਚ ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਿਮਵਕ ਿੈਂਟਰ ਮਵਜੀਟਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਵਾਿੀਆਂ ਲ੍ਈ ਆਿਹ-ੋਿਾਿਹਣੇ ਦੀ 
ਿੇਵਾ ਦੇ ਮਵਕਲ੍ਪ ਨੂੂੰ  ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੂੰਚ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਿਾਲ੍ਾਂ ਮਵਿੱ ਚ 
ਮਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਮਿਮਲ੍ਟੀਜ ਤੇ, ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਵਿਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਮਹਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।  
 

ਨਵਾਂ ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੈਂਟਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਮਵਿੱ ਚ ਖੁਿੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
 

ਲੈ੍ਿਟਰ ਬੀ. ਪੀਅਰਿਨ ਮਿਏਟਰ  
 

ਮਿਟੀ ਲੈ੍ਿਟਰ ਬੀ. ਪੀਅਰਿਨ ਮਿਏਟਰ (ਐਲ੍.ਬੀ.ਪੀ.) ਦੇ 2.6 ਮਿਲ੍ੀਅਨ ਿਾਲ੍ਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ੍, ਕਲ੍ਾ, ਿਿੱ ਮਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵਿੱ ਚ 
ਮਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿਨੂੂੰ  ਨਮਵਆਉਣ ਨਾਲ੍ ਪਹੁੂੰਚ ਯੋਗਤਾ, ਮਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਮਖਆ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ ਅਿੱ ਪਗਰੇਿ 
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱ ਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿੁਆਗਤੀ ਿਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਮਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿੁੜ ਮਿਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਲੌ੍ਬੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਏਟਰ ਨੂੂੰ  ਨਾ 
ਮਿਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਿਿਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਬਲ੍ਮਕ ਮਿਮਵਕ ਿੈਂਟਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿਾਰੇ ਿੁਲ੍ਾਕਾਤੀਆਂ ਲ੍ਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਿੱਠ ਵਾਲ੍ੀ ਿਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ 
ਵਰਮਤਆ ਜਾਏਗਾ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 2040 ਮਵਜਨ (Brampton’s 2040 Vision) ਅਤੇ ਕਲ੍ਚਰ ਿਾਿਟਰ ਪਲ੍ਾਨ (Culture Master Plan) ਦੋਵਾਂ ਵਾਿਤੇ ਿਿੱ ਮਭਆਚਾਰਕ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ। ਇਿ ਟੀਚੇ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ, ਮਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪਰਫੌਰਿੈਂਿ ਵਾਲੇ੍ ਛੋਟੇ ਿਿਾਨਾਂ (ਐਲ੍.ਬੀ.ਪੀ. ਅਤੇ 
ਮਿਮਰਲ੍ ਕਲ੍ਾਰਕ ਮਿਏਟਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ  ਮਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਦਿ ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਮਰਲ੍ ਕਲ੍ਾਰਕ ਮਿਏਟਰ (Cyril Clark Theatre) ਨੂੂੰ  ਹੁਣੇ 
ਮਜਹੇ ਹੀ ਨਮਵਆਇਆ ਮਗਆ ਿੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਿਕੇਲ੍ ਦੇ ਪਰਫੌਰਿੈਂਿ ਅਤੇ ਮਰਹਰਿਲ੍ ਦੀ ਿਾਂ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਪਿੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਜਣ ਯੋਗ ਮਵਕਲ੍ਪ 

http://www.brampton.ca/


 

 

ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ। ਐਲ੍.ਬੀ.ਪੀ. (LBP) ਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਧ ਿਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ੍ ਿਿਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ੍ ਪਰਫੌਰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਆਰਟਿ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਲ੍ਈ 
ਉਪਲ੍ਬਧ ਮਵਕਲ੍ਪਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਵਿਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਜਹਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ੍ ਹਨ, 415-ਿੀਟ ਵਾਲ੍ਾ ਮਿਏਟਰ ਅਤੇ ਮਰਹਰਿਲ੍ਾਂ ਅਤੇ 
ਰਚਨਾਤਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲ੍ਈ ਅਨੁਕੂਲ੍ ਿਟੂਮਿਓ।  
 

ਐਲ੍.ਬੀ.ਪੀ. (LBP) ਇਿ ਵੇਲੇ੍ ਨਮਵਆਉਣ ਲ੍ਈ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਉਿਾਰੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਤਝੜ 2019 ਮਵਿੱ ਚ ਖ਼ਤਿ ਹੋਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ, www.brampton.ca/LBP ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 

ਹਵਾਲੇ੍ 

 

“ਮਿਮਵਕ ਿੈਂਟਰ ਪਮਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਵਅਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲ੍ਾਇਬਰੇਰੀ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਿਾਰੇ ਖੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ੍ ਕਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਮਲ੍ਕ 
ਿੂੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਲੈ੍ਿਟਰ ਬੀ. ਪੀਅਰਿਨ ਮਿਏਟਰ ਨੂੂੰ  ਨਮਵਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ੍, ਨਵਾਂ ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੈਂਟਰ, ਿੈਂਟਰਲ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਿਿੱ ਮਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਮਵਕ ਿੈਂਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲ੍ਈ ਿਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।” 

- ਿੇਅਰ ਪੈਟਮਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 

“ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਨੂੂੰ  ਮਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਮਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  24/7 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰਚ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 
ਿਿਰਮਪਤ ਹੈ। ਮਿਮਵਕ ਿੈਂਟਰ ਮਵਿੱ ਚ ਨਵਾਂ ਿਰਮਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੈਂਟਰ, ਮਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਪਰਕ ਦੇ ਿੁਮਵਧਾਜਨਕ ਿਿਾਨ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪਮਹਲ੍ਾ 
ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਮਵਿਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਨੂੂੰ  ਭਮਵਿੱ ਖ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਿਿਾਨ ਖੁਿੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਿ ਹੈ।” 

- ਰੀਜਨਲ੍ ਕਾਉਂਿਲ੍ਰ ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਿਰਮਵਮਿਜ ਚੇਅਰ 

 

“ਕਲ੍ਚਰ ਿਾਿਟਰ ਪਲ੍ਾਨ ਿਾਿੀ ਮਿਟੀ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਮਵਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਿਸ਼ਵਰਾ ਪਰਮਕਮਰਆ ਨਾਲ੍ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਲੈ੍ਿਟਰ ਬੀ. 
ਪੀਅਰਿਨ ਮਿਏਟਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਰਚਨਾਤਿਕ ਪਰਿਤੁਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਿਮਹਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲ੍ਈ ਭੌਮਤਕ ਿਪੇਿ ਦੀ ਵਿਤੂ ਿੂਚੀ 
ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਉਿ ਪਲ੍ਾਨ ਦੇ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਟੀਚੇ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਿ ਹੈ।”  

- ਰੀਜਨਲ੍ ਕਾਉਂਿਲ੍ਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਮ ਿੱ ਲ੍ੋਂ  (Gurpreet Dhillon), ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਿੈਵਲੈ੍ਪਿੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲ੍ਚਰ ਚੇਅਰ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਿਾ ਿਚੋ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਭਮਵਿੱ ਖ ਲ੍ਈ ਮਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਿਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਵਮਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪੀ ਿਫਲ੍ਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲ੍ਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿਮਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ੍ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਜੁਮੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਮਹਰ 
ਬਣਨ ਲ੍ਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਮਲ੍ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ੍ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ੍ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 
 
  

 

ਿੀਿੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਿੋਮਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ੍ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ, ਿੀਿੀਆ ਐਿਂ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਮਜਕ ਕਮਿਉਮਨਕੇਸ਼ਨ  

ਮਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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