
 

 

 

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 

ਸੀਜਨ ਵਿਿੱ ਚ ਪਤਝੜ ਦ ੇਵਤਓਹਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ।ਂ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਪਤਝੜ ਦੀ ਰ ਿੱ ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਦੇਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਤਝੜ ਨੂੂੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀਜਨ 
ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰੂੰਗਦਾਰ, ਸ ਆਦੀ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।  
 

ਿੀਰਿਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  (ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ) (Mount Pleasant Village Market) ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  
(ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ) (Downtown Farmers’ Market) ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਥੈਂਕਸਵਗਵਿੂੰਗ (Thanksgiving) ਮੇਜ ਲਈ ਖੇਤ 
ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹਨ।  
 

ਇਸ ਪਤਝੜ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ NEW Harvest Market (ਨਿੀਂ ਹਾਰਿੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ) ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 
ਥੈਂਕਸਵਗਵਿੂੰਗ (14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਿੂੰ ਬਰ ਤਿੱ ਕ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਕਈ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹਾਰਿੈਸਟ (ਿਾਢੀ) ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੀਨ (Queen) ਤੋਂ ਨੈਲਸਨ ਸਟਰੀਟਸ (Nelson Streets) ਤਿੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main 

Street North) 'ਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹੈ। 
 

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ…ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਪੂੰ ਪਵਕਨ (ਕਿੱ ਦੂ) ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਹਲੇ 250 ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ ਪੂੰਪਵਕਨ (ਕਿੱ ਦੂ) ਵਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਏਗਾ।  
 

7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਨ ਵਿਿਲੇਨਸ ਸਕਿੇਅਰ (Ken Whillans 

Square) ਵਿਿੱ ਚ 2017 ਦੇ Grow Green Eco Pledge (ਗਰੋ ਗਰੀਨ ਈਕੋ ਪਲੈਜ) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ ਜਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ 
ਗੇਮਸ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ, ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਿੀ ਹੋਣਗੇ! ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Brampton Farmers’ Market) ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਕ ਝ ਪਰੂੰ ਪਵਰਕ ਮਨਪਸੂੰਦ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਸ਼ ਿੱ ਕਰਿਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਸ਼ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਤੂੰ ਨ 
ਿੀਕੈਂਡਸ ਤਿੱ ਕ Fright Nights (ਫਰਾਈਟ ਨਾਈਟਸ) ਵਿਖੇ ਭੂਤਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਕਰਾਫਟਸ, ਲਾਈਿ ਵਮਊਵਜਕ, 
ਤੈਰਾਕੀ*, ਸਕੇਵਟੂੰ ਗ ਆਵਦ ਪਵਰਿਾਰ-ਅਨ ਕੂਵਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਵਟਊਮ (ਪ ਸ਼ਾਕਾਂ) ਪਵਹਨ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ ਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 
ਪਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰਨ ਅਤੇ ਸਕੇਟ* ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6-

9 ਿਜੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

13 ਅਕੂਬਤਰ 

ਗਰੀਨਵਬਰਅਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Greenbriar Recreation Centre) 

1100 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਿ (1100 Central Park Drive) • 

905.791.2240 
 

20 ਅਕਤੂਬਰ 

ਲੋਫਰਸ ਲੇਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ(Loafer’s Lake Recreation Centre) 

30 ਲੋਫਰਸ ਲੇਕ ਲੇਨ (30 Loafer's Lake Lane) • 905.846.2370 

 

* ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

 
 

27 ਅਕਤੂਬਰ 

ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) 

10150 ਵਦ ਗੋਰ ਰੋਡ (10150 The Gore Road) • 905.874.3477 

 

28 ਅਕਤੂਬਰ 

ਸੈਂਚ ਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Century Gardens Recreation 

Centre) 

340 ਿੋਡੇਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (340 Vodden Street East) • 

905.874.2814 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Farmers-Markets/Pages/Downtown-Harvest-Market.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Farmers-Markets/Pages/Downtown-Harvest-Market.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/6251/ed=20171007/st=0900/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/6251/ed=20171007/st=0900/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/Pages/Fright-Night.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/Pages/Fright-Night.aspx


 

 

 
 
 
 
 
 

Great Pumpkin Party (ਗਰੇਟ ਪੂੰਪਵਕਨ ਪਾਰਟੀ) 2008 ਤੋਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਂ ਵਲਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ ਿੱ ਧਿਾਰ, 1 ਨਿੂੰ ਬਰ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮ 
6 ਤੋਂ 8 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਭੀੜ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ। ਕਾਸਵਟਊਮ ਵਿਿੱ ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰੀਨ ਭਾਈਿਾਲੀ ਲਈ 
ਗਾਰਡਨ ਸਕਿੇਅਰ (Garden Square) ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋਿੀਨ (Halloween) ਪੂੰਪਵਕਨ ਵਲਆਓ। ਇਸ ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਨੇ ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ ਲਗਭਗ 
3,500 ਪੂੰਪਵਕਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਾਦ ਵਿਿੱ ਚ ਬਦਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਹੈਲੋਿੀਨ ਪੂੰਪਵਕਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਰ 
ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੂੂੰ  ਵਕਿੇਂ ਖਾਦ ਵਿਿੱ ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। 
 

ਪੂੰਪਵਕਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਨਾ ਗਰੇਟ ਪੂੰਪਵਕਨ ਸਮੈਸ਼ (Great Pumpkin SMASH) ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਆਖਰੀ ਿਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ! 
 

ਆਓ ਅਤੇ ਮ ਫ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਬਸਕ ਟਾਂ (ਕ ਕੀ) ਦੀ ਸਜਾਿਟ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟਸ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਏਨਿਾਇਰੋ 
ਡਰਿੱਮ (Enviro Drum), ਗਲੋ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਵਬਨੇਟ ਆਫ ਵਕਉਵਰਓਵਸਟੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ।  
 

“ਪਤਝੜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬੂੰ ਧਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੂੰ  ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਅਵਜਹੀਆਂ ਮਜੇਦਾਰ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ 
ਤ ਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੋਖੀਆਂ, ਮਜੇਦਾਰ, ਪਵਰਿਾਰ-ਅਨ ਕੂਵਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।”    
- ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਿੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜ ਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਲੀਜਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 
ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2028 | lisa.cox@brampton.ca 
 
 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pumpkin-Party.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:lisa.cox@brampton.ca

