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ਸਜਾਵਟ ਦ ੇਸੁਪਨਿਆ ਂਿੇ ਪਾਰਟੀ ਹਵੈਿ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਥੀਮਾਂ ਦਾ ਨਵਚਾਰ ਨਦਿੱ ਤਾ 
 

“ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਡਾਿੱਲਰ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸੁਪਿੇ ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।” 
 

ਹੁਣ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਨਹਿੰ ਮ, ਰਚਿਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਐਟਂਰਪਰੀਿੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਅਤੇ 
ਸੂਬ੍ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੰ ਡ ਕੀਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੰ ਪਿੀ (Starter Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਨਕਰਸਟਲ ਸਨਮਥ (Crystal 

Smith) ਅਤੇ ਨਜਲੀਅਿ ਜਯਾਵੇਲ (Jillian Jayavel) ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਹੈਵਿ (Party Haven) 
ਅਨਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। 
 

ਪਾਰਟੀ ਹੈਵਿ ਮਜੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ੌਨਿਕ ਰੂਪ ਿਾਲ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਥੀਮ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਿ 'ਤੇ ਨਿਆਿ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਜਹਿਾਂ ਿੂਿੰ  
ਇਿੱ ਕ ਨਵਆਪਕ ਨਕਿੱ ਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹਿੱਥ ਿਾਲ ਬ੍ਨਣਆ ਵਿੀਆ ਨਕਸਮ ਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਿ, 
ਸਿੱਦਾ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭੋਜਿ ਲਈ ਬ੍ਰਤਿ। ਪਾਰਟੀ ਹੈਵਿ ਨਕਿੱ ਟਾਂ ਉਹਿਾਂ ਨਵਅਸਤ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਜਬ੍ਾਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਵਿੀਆ ਹਿ, ਜੋ 
ਸੋਚ-ਨਵਚਾਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਿ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਦੇ ਨਬ੍ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਿੂਿੰ  ਵਿੀਆ ਬ੍ਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। 
 

ਨਕਰਸਟਲ ਿੇ  ਨਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੂਿੰ  ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਅਿੁਭਵ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂਿੰ  
ਸਿਾਰਿ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱ ਿ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋਵੇ।” ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਹਾ, “ਸਾਿੂਿੰ  ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਚਿੰਗਾ ਲਿੱ ਗਦਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਿੂਿੰ  ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।” 
 

ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰ ਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਔਿਲਾਈਿ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਿਾ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੰ ਪਿੀ (Starter 

Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚਿੱ ਨਲਆ। ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੰ ਪਿੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਿੇ ਸਚਮੁਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 'ਤ ੇਨਿਆਿ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਿ ਨਵਿੱ ਚ, 
ਮਾਰਕੀਨਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਨਥਕ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਿੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਨਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ,” ਨਕਰਸਟਲ ਿੇ ਦਿੱ ਨਸਆ।  
 

ਨਜਲੀਅਿ ਿੇ ਦਿੱ ਨਸਆ, “ਅਸੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਮਆਦ ਨਵਿੱ ਚ ਨਤਿੰ ਿ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਯੋਜਿਾ ਿੂਿੰ  ਸਿੰ ਸ਼ੋਨਿਤ ਕੀਤਾ।” ਉਹਿਾਂ 
ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਹਾ, “ਇਸਦਾ ਮੁਿੱਲ ਨਸਰਫ ਪੈਸੇ ਗਰਾਂਟ ਕਰਿ ਤੋਂ ਨਕਤੇ ਵਿ ਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਨਸਿੱ ਨਖਆ, ਿਵੇਂ ਸਿੰਪਰਕ ਬ੍ਣਾਏ ਅਤੇ ਬ੍ਹੁਤ 
ਵਿੀਆ ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਅਿੁਭਵ ਬ੍ਹੁਮੁਿੱਲਾ ਸੀ।” 
 

ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਐਟਂਰਪਰੀਿੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬ੍ਿੰ ਿੀ ਹੋਰ ਸਨਹਯੋਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੂਿੰ  ਅਮਲ ਨਵਿੱ ਚ ਨਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਿ, 
Etsy – ਜੋ ਹਿੱਥ ਿਾਲ ਬ੍ਣੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਲਪ ਦੇ ਸਮਾਿ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਿਲਾਈਿ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਹੈ, 'ਤੇ ਨਵਕਰੀ ਕਰਿ ਬ੍ਾਰੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਮੇਤ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ Etsy ਿੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਨਵਕਰੀ ਮਿੰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਰਤਣ ਦੀ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਿੂਿੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਿੱ ਕ Etsy ਸਟੋਰ ਨਵਿੱ ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਚਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਵਿੱ ਚ ਨਸਿੱ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨਕਿੱ ਟਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। 
 

7 ਜੂਿ ਿੂਿੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਐਟਂਰਪਰੀਿੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਾਰਕੀਨਟਿੰਗ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਵਖੇ, ਨਜਲੀਅਿ ਅਤੇ ਨਕਰਸਟਲ ਿੂਿੰ  ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੰ ਪਿੀ 
(Starter Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਫਿੰ ਨਡਿੰ ਗ ਨਵਿੱ ਚ $5,000 ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਚੈੈੱਕ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ 
ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਵਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਿੌ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਨਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਪੈਸੇ $45,000 ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਹਿੱਸਾ ਸੀ।  
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ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ, ਪਾਰਟੀ ਹੈਵਿ ਿੇ ਨਤਿੰ ਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ 20 ਪਾਰਟੀ ਥੀਮ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤੇ ਹਿ; ਨਜਹਿਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਬ੍ਿੱ ਨਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬ੍ੇਬ੍ੀ ਸ਼ਾਵਰ (ਜਦੋਂ ਨਕਸੇ ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਬ੍ਿੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਸ਼ਾਵਰ (ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਲਹਿ ਲਈ ਪਾਰਟੀ) ਉਹਿਾਂ 
ਦੀ ਅਿੁਕੂਨਲਤ ਨਡਜਾਈਿ ਰੇਂਜ ਮਿਮੌਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ “ਜਿੰਗਲ ਸਫਾਰੀ” ਬ੍ੇਬ੍ੀ ਸ਼ਾਵਰ ਥੀਮ ਅਤੇ 
ਇਿੱ ਕ “ਫੇਅਰੀ ਟੇਲ” ਜਿਮਨਦਿ ਪਾਰਟੀ। 
 

2016 ਦੀ ਪਤਝੜ ਪਾਰਟੀ ਹੈਵਿ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਅਤੇ Etsy ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਦੀ ਟੀਚਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਨਵਿੱ ਖ ਲਈ 
ਉਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਹਿ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿ, ਨਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲਸੂਚੀ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਿੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਨਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ 
ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸਬ੍ਿੰ ਿੀ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨਕਰਸਟਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਿੁਭਵ ਿੂਿੰ  ਸਿੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਰਟ ਥੈਰੇਪੀ ਪਰੋਗਰਾਨਮਿੰਗ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਿ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜਿ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ।   
  

“ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਦਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਆਿ ਨਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਾਂ,” ਨਜਲੀਅਿ ਿੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਨਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਨਹਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਾਿੂਿੰ  ਨਸਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਿੂਿੰ  ਪੂਰਾ 
ਕਰਕੇ – ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੂਿੰ  ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਨਵਿੱ ਚ ਪਰੇਨਰਤ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ।” 
 

ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ 'ਤੇ ਨਿਆਿ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿ। ਫਿੰ ਨਡਿੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਵਿ ਦਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਅਨਜਹੇ ਥੀਮ ਨਤਆਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬ੍ਣਿ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ 
ਿਾ ਭੁਿੱ ਲਣ,” ਨਕਰਸਟਲ ਿੇ ਨਕਹਾ।  
 

ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੰ ਪਿੀ (Starter Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫਿੰ ਨਡਿੰ ਗ ਓਿਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਯੂਥ ਜੌਬ੍ਸ ਸਟਰੈਟਜੀ (ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਲਈ ਿੌਕਰੀ ਸਬ੍ਿੰ ਿੀ 
ਕਾਰਜਿੀਤੀ) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਿੂਿੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਐਟਂਰਪਰੀਿੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਜਹੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਨਮਉਨਿਨਸਪਲ ਆਨਫਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਿਾਂ ਕਈ ਵਸੀਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਨਜਹਿਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿੂਿੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਜਾਂ ਵਿਾਉਣ ਦੀਆਂ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਹਿ, ਨਜਹਿਾਂ ਿੂਿੰ  ਅਮਲ ਨਵਿੱ ਚ ਨਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਟਾਰਟਰ ਕਿੰ ਪਿੀ (Starter Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਹਿਾਂ ਕਈ ਵਸੀਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਨਜਹਿਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿੂਿੰ  
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਜਾਂ ਵਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਹਿ, ਨਜਹਿਾਂ ਿੂਿੰ  ਅਮਲ ਨਵਿੱ ਚ ਨਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਐਟਂਰਪਰੀਿੀਅਰ 
ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਸਨਹਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਿਾਲ ਜੁੜਿ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਅਕਤੀਗਤ 
ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ (ਸਟਾਰਟ-ਅਪ) ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰ ਗ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁਿੰ ਚ ਸਥਾਿ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/bec 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਿੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਿੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਨਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਨਵਨਵਿ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਨਸਿੱ ਿ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿਸਲੀ ਨਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਿੂਿੰ  ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਿੂਿੰ  ਨਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਨਵਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਿ) ਦੀਆ ਂਆਿੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਿੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਿਾਲ ਵਿੱ ਿ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਨਵਿੱ ਚ ਖੋਨਲਿਆ ਨਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਨਸਨਵਕ ਹੋਸਨਪਟਲ, ਨਵਨਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਨਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ ੇਕਨਮਉਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਿੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ।  

http://www.brampton.ca/bec
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
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 ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਿੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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