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ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਫਡੂ ਫੈਸਟੀਵਲ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਲੰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਓ – ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੈਵਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ – 28 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਫੂਡ 
ਫੈਸਟੀ ਲ ਵ ਿੱ ਚ। 
 

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 28 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਸ ੇਰੇ 11 ਅਤੇ ਦੁਪਵਹਰ 2  ਜੇ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (ਮੇਨ ਅਤੇ  ੈਵਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦਾ ਦਿੱ ਖਣ-ਪਿੱਛਮੀ ਕੋਨਾ) ਵ ਖੇ 
ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ੇਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵ ਕਰੇਤਾ $5 ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਰਕਮ ਵ ਿੱ ਚ 
ਲਲਚਾਉਣ  ਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਖਲਾ ਮੁਫਤ ਹੈ! ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਵ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਇਹ ਨ ਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਸਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਫੰਡਰੇਵਜ਼ੰਗ ਕੈਂਪੇਨ (Employee Fundraising Campaign - EFC) ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੁਵਹੰਮ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ  ਾਅਦੇ, ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਹਰ ਸਾਲ, EFC ਦੇ ਪੈਸਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਥਾਨਕ ਚੈਵਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। 2015 ਕੈਂਪੇਨ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

 ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ  
 ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਇੰਸਵਟਵਚਊਟ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਅਡੋਲੇਸੰਟ ਸਾਇਕੋਐਨਾਲਾਇਵਟਕ ਸਾਇਕੋਥੇਰੇਪੀ  
 ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਫਾਲਨ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ  
 ਯੂਨਾਇਵਟਡ  ੇਅ ਆਫ ਪੀਲ ਰੀਜਨ  

  
EFC ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਵ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬ੍ੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
 ਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵ ਿੱ ਚ ਖੋਵਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੇਗਨ ਬ੍ਾਲ (Megan Ball) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  megan.ball@brampton.ca  
 
   

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/EmployeeFundraisingCampaign.aspx
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:megan.ball@brampton.ca

