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ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਰਰਸਮਸ 

ਸਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ 20 ਿੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਤਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱ ਚ 20 ਿੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਤਰਰਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ 'ਿੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਤਦਿੱ ਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਤਵਿੱ ਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਤਜਿ ਰੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੁਅਲ ਤਰਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਤਟੰਗ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਾ 
ਰਲਾਜ ਪਰੇਡ, ਅਿੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਰਰਸਮਸ ਮਾਰਰੀਟ – ਇਹਨਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਹਰ ਤਰਸੇ ਲਈ ਰੁਝ ਨਾ ਰੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਵਰਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਵਟਿੰ ਗ 

ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੁਅਲ ਤਰਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਤਟੰਗ ਸ਼ੁਿੱ ਰਰਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿੋਂ 8 ਵਜੇ ਿਰ ਰੇਨ ਤਵਿਲਨ ਸਰਵੇਅਰ ਤਵਖੇ ਆਯੋਤਜਿ ਰੀਿਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ 6:35 ਵਜੇ ਇਿੱ ਰ 60 ਫੁਿੱ ਟ ਦੇ ਦਰਖ਼ਿ ਨੰੂ 15,000 ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਚਮਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱ ਚ 
ਅਤਧਰਾਰਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਤਰਰਸਮਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਰਰੇਗਾ। ਇਹ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਰਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਤਮਲਣ-
ਜੁਲਣ ਅਿੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਿੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਰਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਸਾਲ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵੇਰਤਵਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਤਰਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਤਟੰਗ ਤਵਖੇ ਰੀਿਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।  
 
ਗੇਜ ਪਾਰਰ ਤਰਡਸ ਜ਼ੋਨ ਤਵਖੇ ਮੁਫਿ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਤਜਨਿ ਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸੈਂਟਾ ਦਾ ਤਹਰਨ, ਆਈਸ ਪੇਂਤਟੰਗ, ਰੂਰੀ ਸਜਾਉਣਾ ਅਿੇ 
ਤਰਰਸਮਸ ਰਰਾਫਟ। ਰੇਨ ਤਵਿਲਨ ਸਰਵੇਅਰ ਤਵਿੱ ਚ ਆਖਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੇਨਸਾਅ ਆਈਸ ਸਰਲਪਤਟੰਗ ਡੈਮੋ (Battle of the 

Chainsaws Ice Sculpting Demo) ਅਿੇ ਅਲਾਦੀਨ ਸ਼ੋਅ। ਬਿੱ ਤਚਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਿ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਚਿੱ ਠੀਆਂ ਸੈਂਟਾ ਨੰੂ 
ਈਮੇਲ ਰਰ ਸਰਦੇ ਹਨ। ਤਰਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਤਟੰਗ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਿੇ ਜਾਓ।  
 
ਸੈਂਟਾ ਰਲਾਜ ਪਰੇਡ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦੀ ਸੈਂਟਾ ਰਲਾਜ ਪਰੇਡ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਆਯੋਤਜਿ ਰੀਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਾ ਦਾ ਸੁਆਗਿ ਰਰਨ ਵਾਲੇ 
ਉਮੀਦ ਰੀਿੀ ਜਾਂਦੇ 150,000 ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਤਹਿੱ ਸਾ ਬਣੋ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਰੈਨੇਡਾ ਤਵਿੱ ਚ ਰਾਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਪਰੇਡ ਮੰਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਝਾਰੀਆਂ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੁਲਾਈਆਂ ਆਤਰਰਿੀਆਂ, ਮਾਰਤਚੰਗ ਬੈਂਡ, ਪੁਸ਼ਾਰ ਪਤਹਨੇ ਪਾਿਰਾਂ ਅਿੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੋਹਣੀ ਅਿੇ 
ਤਟਮਤਟਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਵਅਰਿੀਗਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਜਰਸ TV 'ਿੇ ਲਾਈਵ ਬਰੌਡਰਾਸਟ, ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਵਾਤਲਆਂ ਰੋਲ ਪਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਵਰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 
ਚੈਨਲਾਂ 'ਿੇ FAN FAVOURITE ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ www.bramptonsantaclausparade.com 'ਿੇ ਜਾਓ 

 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਰਰਸਮਸ ਮਾਰਰੀਟ 
ਪੂਰਾ ਵੀਰੇਂਡ ਿੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਸਰਵੇਅਰ ਤਵਖੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਰਰਸਮਸ ਮਾਰਰੀਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ BIA 

ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਰੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਤਜਸ ਨੰੂ ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਿ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਰੀਟ ਐਿਵਾਰ ਨੰੂ ਦੁਪਤਹਰ 12 ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਿਰ 
ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਿੋਹਤਫਆਂ ਲਈ ਬਹੁਿ ਿਰਿਾਂ ਦੇ ਤਵਰਰੇਿਾ, ਇਿੱਰ ਫੂਡ ਵੈਲੀ, Mistletoe Patio, ਬੋਨ ਫਾਇਰ ਅਿੇ ਮੁਫਿ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਰੋਸਤਟੰਗ, ਰੈਰਸੇਲ 
ਰਾਈਡਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਿੇ ਸੰਗੀਿ, ਅਿੇ ਸੈਂਟਾ ਪੇਸ਼ ਰਰੇਗੀ! ਮਾਰਰੀਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ, BIA ਨਾਲ bdba@brampton.ca ਜਾਂ 
905.874.3518 'ਿੇ ਸੰਪਰਰ ਰਰੋ। 
 
ਸ਼ੁਿੱ ਰਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਤਮਉਤਨਤਸਪਲ ਗੈਰਾਜਾਂ 'ਿੇ ਮੁਫਿ ਪਾਰਤਰੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ: ਤਸਟੀ ਹਾਲ, ਵੈਸਟ 
ਟਾਵਰ, ਨੈਲਸਨ ਸਰਵੇਅਰ, ਜੋਹਨ ਸਟਰੀਟ ਅਿੇ ਰੋਜ਼ ਤਥਏਟਰ। ਤਰਰਪਾ ਰਰਰੇ ਨੋਟ ਰਰੋ ਤਰ ਰੋਜ਼ ਤਥਏਟਰ ਤਵਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਤਦਨ ਪਾਰਤਰੰਗ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱ ਚ ਤਰਰਸਮਸ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਹੈ – ਇਸ ਨੰੂ ਨਾ ਖੰੁਝਾਉਣਾ! 

http://www.brampton.ca/
http://www.bramptonsantaclausparade.com/


 
 

 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਰੈਨੇਡਾ ਤਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਤਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਤਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਤਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਤਪਛੋਰੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਤਸ਼ਿ 
ਰਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਤਨਵਾਸੀਆਂ ਅਿੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਨੰੂ ਤਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ (ਰੇਰਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਤਨਰ ਸਹੂਲਿਾਂ ਅਿੇ ਰੈਨੇਡਾ ਦੀਆ ਂਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂ
ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਰ ਿਰ ਪਹੰੁਚ ਤਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਤਵਿੱ ਚ ਖੋਤਲਿਆ ਤਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਸਤਵਰ ਹੋਸਤਪਟਲ, ਤਵਤਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਤਸਸਟਮ ਦਾ ਤਹਿੱਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਰ ਰੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ 
ਵਿੱ ਡੇ ਰਤਮਉਤਨਟੀ ਹਸਪਿਾਲਾਂ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਿੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਿੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਰਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਰ 
ਬਰਾਇਨ ਸਤਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਰੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
 
   

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:brian.stittle@brampton.ca

