3 ਜਨਵਰੀ, 2019

2019 ਨਨਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਨਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ
ਕਾਉਂਨਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਲੋ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਨਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਨਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick
Brown) ਅਤੇ ਕਾਉਂਨਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਉਮਰ-ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਨਨਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇ ਵੀ (ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ) ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 12 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਨਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਨਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ
ਨਾਲ ਦੁਪਨਹਰ ਨਬ੍ਤਾਉਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਨਜਹਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ, ਨਜਸਨੂੰ ਨਨਵਾਸੀ ਖੁੂੰ ਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੱ ਚ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) ਨਵੱ ਚ ਮੁਫਤ ਸਕੇਨਟੂੰ ਗ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ
ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਹੋਣਗੇ।
ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇਟਸ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਨਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਹਲਕੀ ਨਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਨਰਸੈਪਸ਼ਨ

ਂ ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ ਕਨਸਰਵੇਟਰੀ, 41 ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (City Hall Atrium, 2 Wellington
ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ, 2 ਵੈਨਲੂੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਐਡ
Street West and West Tower Conservatory, 41 George Street)
ਦੁਪਨਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਨਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਡੀ.ਜੇ. ਟੈਮ (DJ Tam) ਨਾਲ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਨਵੱ ਚ ਸਕੇਨਟੂੰ ਗ
ਮੁਫਤ ਪਾਰਨਕੂੰ ਗ, ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਨਮਆਦ ਤੱ ਕ ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਨਵੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ (click here)।
ਹਵਾਲਾ
“ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਨਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਨਵੱ ਚ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਹਾਂ!
ਸਕੇਨਟੂੰ ਗ, ਗੱ ਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਪਨਹਰ ਦਾ ਅਨੂੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਰਹੋ – ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਮਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਨਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਵੱ ਡਾ ਸੋਚ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਨਵੱ ਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੂੰ ਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱ ਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱ ਖਰਾ
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱ ਚ ਸਨਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ

ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਰਨਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਵੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹਾ ਜੁਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca
'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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