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ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 16 ਜਨਵਰੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 16 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੁਪਹਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਹਿਟੀ ਿਾਲ ਹਵਖੇ ਿਲਾਨਾ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਵਿੱ ਚ ਮੇਅਰ ਹਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ 
(Linda Jeffrey) ਅਤੇ ਕਾਉਂਹਿਲਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਮਲੋ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 12:30 ਵਜੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣਗੇ।  
 

ਮੇਅਰ ਹਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਹਕਿਾ, "ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਮਲਣ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵਿੱ ਚ ਹਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੇ ਮੌਹਕਆਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਮੇਰੇ 
ਕਾਉਂਹਿਲ ਹਵਚਲੇ ਿਾਥੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬ੍ਿੁਤ ਖਾਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਿੁਆਦੀ ਦਾਿਵਤ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਿੀਂ ਿਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਹਨਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਹਿਟੀ ਿਾਲ ਹਵਿੱ ਚ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿੋਰ ਹਜ਼ਆਦਾ ਖੁਿੱਲਹੇਪਣ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। 
 

ਹਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਂਟ ਰੋਸ਼ ਚੈਂਬ੍ਰ ਕੋਇਰ (St. Roch Chamber Choir) ਅਤੇ ਜੈਮ ਕਲਿੱ ਬ੍ (Jam Club) ਦੁਆਰਾ ਿਥਾਨਕ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ, ਅਤੇ 
ਕਿੱ ਪਕੇਕ ਨ ੂੰ  ਿਜਾਉਣ ਲਈ ਿਿੱ ਦਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਆਪਣੇ ਿਕੇਟ ਹਲਆਓ ਅਤੇ ਜੇ ਮੌਿਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੂੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਹਵਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬ੍ਾਅਦ ਿਕੇਹਟੂੰਗ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫ ਡ ਸ਼ੇਅਹਰੂੰਗ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਿਮਰਥਨ ਹਵਿੱ ਚ ਖ਼ਰਾਬ੍ ਨਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਬ੍ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਹਿਟੀ ਿਾਲ ਅਤੇ ਵੈਿਟ ਟਾਵਰ ਪਾਰਹਕੂੰ ਗ ਗਰਾਜਾਂ ਹਵਖੇ ਪਾਰਹਕੂੰਗ ਮੁਫਤ ਿੋਵੇਗੀ। 
 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਹਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵਿੱ ਚ ਿੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵਹਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਹਿਿੱ ਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਹਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਿਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਹਨਕ ਿਿ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਿੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਹਵਿੱ ਚ ਖਹੋਲਹਆ ਹਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਿਹਵਕ ਿਿੋਹਪਟਲ, ਹਵਹਲਅਮ ਓਿਲਰ ਿੈਲਥ ਹਿਿਟਮ ਦਾ ਹਿਿੱ ਿਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਹਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਿਿਪਤਾਲਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਿਟੋਗਹਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    

http://www.brampton.ca/
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