ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਜੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਜੂਨ, 2019) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ
ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ! ਪੂਰਾ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਇਹਨਾਂ ਰਤਓਹਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਿ ਨਵੀਂ ਿੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੰ ਪੰ ਨ ਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਝੰ ਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣਾ,
ਪਰੰ ਪਰਰਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ। ਜੂਨ ਰਵੱ ਚ ਇੱ ਕੋ ਿੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBrampton) ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰਾ ਿਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰ ਨਿੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਿਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਵਿਰਤਰਤ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਿੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੂੰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹਨ।
ਜੂਨ ਰਵੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ:


ਇਟੈਲੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰ ਥ (Italian Heritage Month) │ 9 ਜੂਨ │ ਿਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱ ਕ │ ਗੇਜ ਪਾਰਕ
(Gage Park)
ਝੰ ਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰਬ੍ੇਰਕਉ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟੈਲੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰ ਥ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।



ਰਫਲੀਪੀਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰ ਥ (Philippine Heritage Month) │ 13 ਜੂਨ │ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ│ ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City
Hall Atrium)
ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵੱ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਰਮੱ ਠੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹਾਲੋ ਹਾਲੋ (Halo-Halo) ਿਮੇਤ ਪਰੰ ਪਰਰਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਿੁਆਦ ਲਓ ਅਤੇ
ਲਾਈਵ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲਵੋ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੇਨ ਰਵਹਲੈਨਿ ਿਕਵੇਅਰ (Ken
Whillans Square) ਰਵੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿੱ ਦਾ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਰਫਲੀਪੀਂਿ (Philippines) ਦਾ ਝੰ ਡਾ ਲਰਹਰਾਵਾਂਗੇ।



ਪੁਰਤਗੀਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰ ਥ (Portuguese Heritage Month) │ 15 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ │ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਅਤੇ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱ ਕ│ ਕੇਨ ਰਵਹਲੈਨਿ ਿਕਵੇਅਰ (Ken Whillans Square)
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਰਵੱ ਚ ਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰ ਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਲੁਿੋਫੋਨੀਆ ਫੈਿਟੀਵਲ
(Lusofonia Festival) ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਤਓਹਾਰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣਗੇ।

ਫਾਰਮਰਿ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰਨੰਗ ਡੇ (Farmers’ Market Opening Day) │ 15 ਜੂਨ │ ਿਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱ ਕ │ ਕਵੀਨ
(Queen) ਰਵਖੇ ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ (Main Street)
ਿਥਾਨਕ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲਾਈਵ ਰਮਊਰਜਕ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਕ
ੈਂ ੀ ਫਲਾਵਰਿ (Frankie Flowers) ਵੱ ਲੋਂ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਿੁਝਾਵਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਾਰਿ ਮਾਰਕੀਟ (Brampton Farmers’ Market) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 12
ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੱ ਕ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਿਵੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਜੇ ਿਥਾਨਕ ਫਲ ਅਤੇ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬ੍ਰਣਆ ਿਮਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੱ ਦਾ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰ ਡੀਜੀਨਿ ਪੀਪਲਿ ਡੇ (National Indigenous Peoples Day) │ 21 ਜੂਨ │ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਸ਼ਾਮ
6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ │ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square)
ਇੰ ਡੀਜੀਨਿ ਨੈੈੱਟਵਰਕ (Indigenous Network) ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਡਾਂਿ, ਕਹਾਨੀ ਿੁਣਾਉਣ ਆਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰ ਡੀਜੀਨਿ
ਪੀਪਲਿ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਦੁਪਰਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਿਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ
10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਡੀ.ਜੇ. ਕਲਾਰਿਕ ਰੂਟਿ (DJ Classic Roots) ਅਤੇ ਇਿਕਵੇ (iskwē) ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੈਲੀਬ੍ਰਟ
ੇ ਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Brampton Celebrates Canada Day) │ 1 ਜੁਲਾਈ │ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ │
ਰਚੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park)
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਰਹੇਗੰਢ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਲ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਰਤਓਹਾਰ ਰਵੱ ਚ ਰਹੱ ਿਾ ਲਓ! ਹਵਾ ਰਵੱ ਚ ਫੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ
ਜਾਣਕਾਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਰਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਰਟਮ ਹੋਰਟਨਿ (Tim Hortons) ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਰਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋ ਿਮੇਤ ਮਜੇਦਾਰ,
ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਿੂਚੀ ਦੀ ਅਰਧਕਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਿੁਚੇਤ ਰਹੋ।
ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਿਕਵੇਅਰ (Pride in the Square) │ 7 ਜੁਲਾਈ │ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱ ਕ │ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ
(Garden Square)
ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਲਾ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ LGBTTIQQ2SA ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਕਈ
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲਵੋ, ਇਿ ਰਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਟੂ ਅਟੈਚਡ
ਂ ਫਲਫੀ (Fay & Fluffy), ਫਲਾਈ ਲੇ ਡੀ ਡੀ (Fly Lady Di) ਅਤੇ ਕਵਾਰਟਰਬ੍ੈਕ (Quarterback) ਨੂੰ
(Too Attached) ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਫੇ ਐਡ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/events ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਵਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ
ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲਵੋ, ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਿਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਮਲੋ ਅਤੇ
ਉਿ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਜੋ ਿਾਡਾ ਮੋਜੈਕ ਸ਼ਰਹਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੀਡੀਆ ਿੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡ
ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

