ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਪੌਪ ਸਨਸਨੀ ਲਾਈਟਸ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਰਤਓਹਾਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਰਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ!
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਜੂਨ, 2019) – ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਚੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਰਵੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ
ਰਤਓਹਾਰ – ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day) ਰਵੱ ਚ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਪਰੰ ਪਰਰਕ ਬ੍ੀਅਰ, ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ, ਪਟਾਰਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋ
ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਟੇਜ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਹੋ! ਰਸਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ, ਜੂਨੋ (JUNO)
ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਗਾਇਕ/ਗੀਤਕਾਰ, ਲਾਈਟਸ (Lights) ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਰਜਕਰਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱ ਖ ਸਟੇਜ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Arts Walk of
Fame) ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜ-ਵਾਰ ਜੂਨੋ-ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ, ਐਕਸਕੋ ਲੇ ਵੀ (Exco Levi) ਅਤੇ ਹਾਈ ਪਰੀਸਟ (High Priest) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਪੌਪ-ਜੋੜੀ ਐਲੀਜਾ ਵੁੱ ਡਸ ਐਕਸ ਜੈਮੀ ਫਾਈਨ (Elijah Woods x Jamie Fine) ਅਲਟਰਨੇਰਟਵ-ਪੌਪ ਸਨਸਨੀ ਲਾਈਟਸ ਲਈ
ਂ ਇਜੀ” (“Ain’t Easy”) ਲਈ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਆਪਣੇ ਡਬ੍ਲ ਪਲੈ ਟੀਨਮ (Double Platinum)-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਰਹਲੀ ਰਸੰ ਗਲ “ਏਟ
ਪਰਰਸੱ ਧ ਹੈ। ਲਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ , ਇਲੈ ਕਟਰੋਰਨਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁੱ ਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਨੀਆਭਰ ਰਵੱ ਚ ਰਜਸਦੇ ਟੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਟਕਟਾਂ ਝਟਪਟ
ਰਵਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਪੂਰਾ ਰਦਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਏਰੀਆ (Community Area) (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਟੋਮਾਲ (Brampton Automall) ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ) ਰਵੱ ਚ
ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱ ਚ ਗੇਮਾਂ, ਕਰਾਫਟਸ, ਆਰਟ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨਸ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੌਕ,ੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਆਰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਰਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲੈ ਸ਼ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਚੜੀਆਘਰ ਰਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਮਨੀ-ਗੋਲਫ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰਾਊਂਡ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੈਡਲ ਬ੍ੋਟ ਰਾਈਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ।
ਰਟਮ ਹੋਰਟਨਸ (Tim Hortons) ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਟਾਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਡਸਪਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਰਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਦੋ ਫੂਡ ਜੋਨ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਟਰੱ ਕਾਂ, ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਬ੍ੀਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੀਨ ਰਸਟੀ (Green City) ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਵਕਰੇਤਾ ਫੂਡ ਪੈਕੇਰਜੰ ਗ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ
ਰਵਕਲਪ ਵਰਤਣਗੇ। ਮਰਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਰਕ ਰਵੱ ਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ (Meridian) ਵੱ ਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਵਾਟਰ
ਰਰਰਫਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬ੍ੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਰਚੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ, 9050 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (9050 Bramalea Road) ਰਵਖੇ ਸਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਰਰਕੰ ਗ ਸੀਰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ
ਵੀ ਬ੍ੰ ਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਉਸ ਰਦਨ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਾਈਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ
ਟਰਾਂਰਜਟ (Brampton Transit) ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬ੍ੱ ਸ (ਸ਼ਟਲ) ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬ੍ੱ ਸ ਇਹਨਾਂ ਸਿਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵੋ:


ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ ਜੈਂਟ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO Station)



ਰਟਰਰਨਟੀ ਕੌ ਮਨ ਮਾਲ (Trinity Common Mall)



ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇ ਜ (Sheridan College)



ਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Gore Meadows Community Centre and Library)
ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਐਡ

ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਰਵਸਰਤਰਤ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/canadaday ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਰਰਵਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service
Brampton) ਨੂੰ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਹਵਾਲਾ
“ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਰਦੰ ਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 152ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੋਜੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ! ਇਹ ਰਦਨ ਸਿਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ
ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ, ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਜੇਦਾਰ ਸੁਆਦਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਰਕਆਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਡਸਪਲੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਮਾਣ
ਰਵਖਾਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਲੈ ਗਰਸ਼ਪ ਪਾਰਕ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਦਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਸਭ 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। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡ
ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

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

