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 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਬ੍ਲਿਕ ਸਕਵਅੇਰ ਲਵਿੱਚ ਕਿਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਮੌਕ ੇ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਂਟਾਲਰਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਲਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਲਿਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇਪਬ੍ਲਿਕ ਸਕਵੇਅਰ ਲਵਿੱਚ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜਦੂਾ ਿੜੀ ਲਵਿੱਚ 
ਨਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਗਤੀਲਵਧੀਆ ਂਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਿੈ। 
 
ਕਿਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਲਕਟਪਿੇਸ (Artists’ Marketplace) 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਲਿਰ ਲਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਾਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਲਸ਼ਿਪਕਾਰਾਂ ਨਾਿ ਜੋੜਨ ਿਈ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਰਿਾ ਿੈ। 
ਲਸੰਤਬ੍ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲਵਿੱਚ, ਸ਼ਲਿਰ ਲਕਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਇਿੱਕ ਕਿਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਲਕਟਪਿੇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 
ਮਾਰਲਕਟਪਿੇਸ 12 ਲਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਿਰ ਸਲਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ ਦੁਪਲਿਰ 1 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਸ਼ਲਿਰ ਵਿੱਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗਾਰਡਨ 
ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਲਵਖੇ ਅਤ ੇ10 ਲਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਮਾਉਂਟ ਪਿੈਜੈਂਟ ਲਵਿੇਜ 
ਸਕਵੇਅਰ (Mount Pleasant Village Square) ਤਿੱਕ ਚਿੱਿੇਗਾ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਸਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਚਿੱਿੇਗਾ। 
 
ਲਵਕਰੀ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਲਵਿੱਚ ਿਿੱਥਾਂ ਨਾਿ ਬ੍ਣੇ ਗਲਿਣੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਗਰੀਲਟੰਗ ਕਾਰਡ, ਿਿੱਕੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਲਮਿੱਟੀ ਦੇ ਿਾਂਡੇ, ਫੈਸ਼ਨ 
ਉਪਕਰਣ, ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ, ਪੇਲਟੰਗਾਂ, ਬ੍ੁਣੀਆਂ ਿਈੋਆ ਂਅਤ ੇਿੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੋਿਫਾ ਿਿੱਿ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਇਿ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਿਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਲਕਟਪਿੇਸ ਲਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਮਿੇਗਾ। 
 
ਲਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਗ ਿੈਣ ਿਈ ਕਿਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਸ਼ਿਪਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 21 ਅਗਸਤ ਤਿੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਵਕਰੇਤਾ ਲਦਸ਼ਾ-ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਵੇਰਲਵਆਂ ਿਈ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਲਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਕਵੇਂ ਦਣੇੀ ਿੈ। 
 
ਸਕਵਅੇਰ ਲਵਿੱਚ ਸਟੌਂਪ 'ਐਨ' ਸਟੈਂਪੀਡ (Stomp ‘n’ Stampede) 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਲਿਰ, ਨੈਸ਼ਲਵਿੇ ਨੌਰਥ (Nashville North) ਨਾਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਵਿੱਚ, 16 ਅਗਸਤ, ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ 
ਤਿੱਕ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਲਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਅਤ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕੰਟਰੀ-ਥੀਮਡ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਜੇ਼ਬ੍ਾਨੀ 
ਕਰ ਲਰਿਾ ਿੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪਰਮੇੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਪਲਰਵਾਰ ਿਈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਿਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਲਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਲਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕਾ 
ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੈਨੇਸਾ ਮੈਰੀ ਕਾਰਟਰ (Vanessa Marie Carter) ਦੀ ਿਾਈਵ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਿੋਵਗੇੀ। 
 
ਇਿੱਕ ਮਕਨੈੀਕਿ ਬ੍ਿਹਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਿਾਰਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਡਬ੍ਿ ਟਰਬ੍ਿ ਿਾਈਨ ਡਾਂਸ ਟੀਮ (Double Trouble Line 
Dance Team) ਦੇ ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਿਾਈਨ ਡਾਂਲਸੰਗ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਅਲਿਆਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲਸਰਫ ਅਿਾਤੇ ਲਵਿੱਚ ਬ੍ੈਠੋ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੇ. 
ਜੌਨੀ ਲਰਵੈਕਸ (DJ Johnny Rivex) ਵਿੱਿੋਂ ਚਿਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਸੰਗੀਤ ਨੰੂ ਸੁਣੋ। ਦਾਖਿਾ ਮਫੁਤ ਿ!ੈ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਬ੍ਲਿਕ ਸਕਵੇਅਰਾਂ ਲਵਿੱਚ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਿਾਂ, ਲਫਿਮ ਸਕਰੀਲਨੰਗ, ਲਥਏਟਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਤ, 
ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੌਂ ਵਾਂ-ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਲਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਵਲਵਧ ਿੋਕਾਂ ਨਾਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ 209 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਜਾਤੀ ਲਪਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਿੈ, ਜੋ 89 ਲਿੰਨ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਿਦੇ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਲਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ੇਿਿੱਦ ਆਧੁਲਨਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਿੂਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਲਵਕਲਸਤ ਿੋ 
ਰਿੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਸਲਵਕ ਿਸਪਤਾਿ (Brampton Civic Hospital), ਜੋ 2007 ਲਵਿੱਚ ਖੁਿੱਲਿਹਆ ਸੀ, ਲਵਿੀਅਮ ਓਸਿਰ 
ਿੈਿਥ ਲਸਸਟਮ (William Osler Health System) ਦਾ ਇਿੱਕ ਲਿਿੱਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਵਿੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱਡੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਿਸਪਤਾਿਾਂ ਲਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਿੱਿੋ ਕਰੋ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੈਗਨ ਬ੍ਾਿ 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਲਸਟੀ ਔਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

(Megan Ball, Media Coordinator 

City of Brampton) 
905.874.3654 |  megan.ball@brampton.ca 
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