
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

         

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰਮੀ ਦ ੇਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜੋੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਗੇਾ  
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਜੂਨ, 2019) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ! ਪੂਰਾ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਇਹਨਾਂ ਰਤਓਹਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।  
 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਿ ਨਵੀਂ ਿੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੰਪੰਨ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣਾ, 
ਪਰੰਪਰਰਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ। ਜੂਨ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ੋਿੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBrampton) ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰਾ ਿਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-

ਿੁਵੰਨਤਾ ਨੰੂ ਿਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਵਿਰਤਰਤ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਿੱਰਭਆਚਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹਨ। 
 

ਜੂਨ ਰਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ: 

 

 ਇਟਲੈੀਅਨ ਹੈਰੀਟਜੇ ਮੰਥ (Italian Heritage Month) │ 9 ਜੂਨ │ ਿਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ │ ਗੇਜ ਪਾਰਕ 

(Gage Park) 

ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰਬ੍ੇਰਕਉ ਦ ੇਨਾਲ ਇਟੈਲੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। 
 

 ਰਫਲੀਪੀਨ ਹੈਰੀਟਜੇ ਮੰਥ (Philippine Heritage Month) │ 13 ਜਨੂ │ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ│ ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City 

Hall Atrium) 

ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਰਮੱਠੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹਾਲੋ ਹਾਲੋ (Halo-Halo) ਿਮੇਤ ਪਰੰਪਰਰਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਿੁਆਦ ਲਓ ਅਤੇ 
ਲਾਈਵ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲਵੋ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 11 ਜੂਨ ਨੰੂ ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੇਨ ਰਵਹਲੈਨਿ ਿਕਵੇਅਰ (Ken 

Whillans Square) ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਰਫਲੀਪੀਂਿ (Philippines) ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਵਾਂਗੇ। 
 

 ਪੁਰਤਗੀਜ ਹੈਰੀਟਜੇ ਮੰਥ (Portuguese Heritage Month) │ 15 ਅਤ ੇ16 ਜੂਨ │ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜ ੇਤੱਕ 

ਅਤੇ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ│ ਕੇਨ ਰਵਹਲੈਨਿ ਿਕਵਅੇਰ (Ken Whillans Square) 

15 ਜੂਨ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਰਵੱਚ ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਦ ੇਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਲੁਿੋਫੋਨੀਆ ਫੈਿਟੀਵਲ 

(Lusofonia Festival) ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਤਓਹਾਰ 16 ਜੂਨ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜ ੇਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣਗੇ। 
 

ਫਾਰਮਰਿ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰਨੰਗ ਡ ੇ(Farmers’ Market Opening Day) │ 15 ਜਨੂ │ ਿਵਰੇੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜ ੇਤੱਕ │ ਕਵੀਨ 

(Queen) ਰਵਖੇ ਮਨੇ ਿਟਰੀਟ (Main Street)  

ਿਥਾਨਕ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਲਾਈਵ ਰਮਊਰਜਕ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੈਂਕੀ ਫਲਾਵਰਿ (Frankie Flowers) ਵੱਲੋਂ  ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਝਾਵਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਾਰਿ ਮਾਰਕੀਟ (Brampton Farmers’ Market) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 

ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਿਵੇਰੇ ਨੰੂ ਤਾਜ ੇਿਥਾਨਕ ਫਲ ਅਤੇ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬ੍ਰਣਆ ਿਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  



 

 

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਪੀਪਲਿ ਡ ੇ(National Indigenous Peoples Day) │ 21 ਜਨੂ │ ਦਪੁਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 12:30 ਵਜ ੇਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ 

6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜ ੇਤੱਕ │ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵਅੇਰ (Garden Square) 

ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਨੈੈੱਟਵਰਕ (Indigenous Network) ਵੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਡਾਂਿ, ਕਹਾਨੀ ਿੁਣਾਉਣ ਆਰਦ ਦ ੇਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ 

ਪੀਪਲਿ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਦੁਪਰਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 

10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀ.ਜੇ. ਕਲਾਰਿਕ ਰੂਟਿ (DJ Classic Roots) ਅਤੇ ਇਿਕਵੇ (iskwē) ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲੈੀਬ੍ਰਟੇਿ ਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇ(Brampton Celebrates Canada Day) │ 1 ਜਲੁਾਈ │ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ │ 

ਰਚੰਗਕਜੂੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਰਹੇਗੰਢ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਲ ਦ ੇਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਤਓਹਾਰ ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲਓ! ਹਵਾ ਰਵੱਚ ਫੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ 
ਜਾਣਕਾਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਰਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਰਟਮ ਹੋਰਟਨਿ (Tim Hortons) ਵੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਰਕਆਂ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋ ਿਮੇਤ ਮਜੇਦਾਰ, 

ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿੂਚੀ ਦੀ ਅਰਧਕਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਿੁਚੇਤ ਰਹੋ। 
 

ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਿਕਵਅੇਰ (Pride in the Square) │ 7 ਜੁਲਾਈ │ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ │ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵਅੇਰ 

(Garden Square) 

ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਾ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਜੋਸ਼ੀਲੇ LGBTTIQQ2SA ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰਾਊਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲਵੋ, ਇਿ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਟੂ ਅਟੈਚਡ 

(Too Attached) ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਫੇ ਐਡਂ ਫਲਫੀ (Fay & Fluffy), ਫਲਾਈ ਲੇਡੀ ਡੀ (Fly Lady Di) ਅਤੇ ਕਵਾਰਟਰਬ੍ੈਕ (Quarterback) ਨੰੂ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।   
 

ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/events ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਹਵਾਲਾ 
 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲਵੋ, ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਿਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲੋ ਅਤੇ 
ਉਿ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਜੋ ਿਾਡਾ ਮੋਜੈਕ ਸ਼ਰਹਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 

http://www.brampton.ca/events
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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