
 

 

 
4 ਮਾਰਚ, 2019                     

 

ਬਸੰਤ ਦ ੇਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤ ੇਗਾਰਡਨ ਸ਼ ੋਨਾਲ ਕਰ ੋ

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ ਦ ੇਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ (Seedy Saturday) ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋ (Garden Show) ਵਵਿੱ ਚ ਬਸੰਤ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੋ! 

ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 9 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤਿੱਕ, 340 ਵੋਡਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (340 Vodden 

Street East) ਵਵਖੇ ਸਵਿਤ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਔਡੀਟੋਰੀਅਮ (Century Gardens Recreation Centre Auditorium) 

ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। 

20 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਬੀਜ ਸਾਂਝ ੇਕਰੋ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਬਣਾਓ, ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਕੈਫੇ (Seedy Café) ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਓ। ਉੱਿੇ ਵਕਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ (Kidz Zone) ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਰਵੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਹਲੇ 100 ਵਵਜੀਟਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੌਦਾ ਵਮਲੇਗਾ। 

ਪੂਰਾ ਵਦਨ ਪੰਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

 ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:50 ਵਜੇ ਤਿੱਕ – ਜੁਲੀਆ ਵਡਮਾਕੋਸ (Julia Dimakos) ਦ ੇਨਾਲ ਸੀਡ ਬੇਵਸਕਸ 101 (Seed Basics 101) 

 ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:45 ਵਜੇ ਤਿੱਕ – ਫਾਰਮ ਖੇਤ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਫਾਰਮ (Sentimental Farm) ਦ ੇਨਾਲ ਵਸਰਫ਼ ਸੈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱ ਪੀਜ 

(Hippies) ਹੀ ਨਹੀਂ  
 ਦੁਪਵਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:45 ਵਜੇ ਤਿੱਕ – ਜੇਮਸ ਗਰਾਹਮ (James Graham) ਦ ੇਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ  
 ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:45 ਵਜੇ ਤਿੱਕ – ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੀਜਨ ਕਨਰਸਵੇਸ਼ਨ ਅਿਾਿੱਵਰਟੀ (Toronto Region Conservation Authority) 

ਦ ੇਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ, ਵਤਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ  
 ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:45 ਵਜੇ ਤਿੱਕ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ (Brampton Animal Services) ਦ ੇਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ 

ਕੋਏਓਟਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ  

 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (Brampton Horticultural Society) ਵਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ 

ਸ਼ੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਸਵ ੈਸੇਵਕ ਸੰਗਠਨ, ਸੀਡਸ ਆਫ ਡਾਇਵਰਵਸਟੀ (Seeds of Diversity) ਵਿੱਲੋਂ  ਸਮਰਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ 
ਬਾਗ ਦ ੇਪੌਵਦਆਂ ਦੀ ਜੈਵਵਕ ਵਵਵਵਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਵਰਕ ਵਗਆਨ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/parks ਤ ੇਜਾਓ। 
 

 
 
 
 

http://www.brampton.ca/parks


 

 

ਹਵਾਲਾ 
 

“ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪਵਰਵਾਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਵਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਲਵੋ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣ ੋਅਤੇ ਕਈ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ।” 
- ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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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 ਸਵਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਿ ੇਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

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

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3426 | Monika.Duggal@brampton.ca  
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