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ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਵ ਖੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਲੋ ੀਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਵਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਐਤਵਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ , ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਕੇਰ ਇਨ ਵਦ ਸਕ ੇਅਰ (Scare 

in the Square) ਹਵੱਚ ਹਿਆਓ ਅਤੇ ਸਪੂਕਟੈਕੁਿਰ (spooktacular) ਮੈਹਜਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੂੰ ਪਹਕਨ (ਕੱਦੂ) ਨੂੂੰ  ਸਜਾਓ, ਿੈਿੋਵੀਨ ਹਿਿਮਾਂ ਦੇਖੋ 
ਅਤੇ ਹਵਸ਼ਾਿ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਹਰਵਾਰ ਿਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ ਿਨ। 
 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹਵੱਚ ਿੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਭਾਗ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਹਵੱਚ ਹਟਰਕ ਜਾਂ ਟਰੀਟ (Trick or Treat) ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਕਾਸਹਟਊਮ ਹਵੱਚ ਿੀ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।  
 

ਹਿਰ ਮੂੰਗਿਵਾਰ, 1 ਨਵੂੰ ਬਰ ਨੂੂੰ , ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਹਵਖੇ ਹਦ ਗਰੇਟ ਪੂੰਪਹਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਕਾਸਹਟਊਮ ਹਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਪਹਕਨ ਹਿਆਓ। ਗਰੇਟ ਪੂੰ ਪਹਕਨ ਸਮੈਸ਼ ਹਵਖੇ ਪੂੰ ਪਹਕਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਾਦ ਹਵੱਚ ਬਦਿੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਿਾਂ 
ਇਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਮੁਿਤ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਿਨ ਓਕੇਜਨਸ ਬੇਕਰੀ (OccaSSion’s Bakery) ਬੇਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹਬਸਕੁਟਾਂ (ਕੁਕੀ) ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਗਰਮ ਸੇਬ ਦਾ ਸਾਈਡਰ, ਮੁਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਏਨਵਾਇਰੋ ਡਰੱਮ (Enviro Drum) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਰੂੰਜਨ।  
 

2008 ਹਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਗਭਗ 3,000 ਕੱਦੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੈਂਡਹਿਿ ਹਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਹਕਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਰੀਜਨ ਆਿ ਪੀਿ (Region of Peel) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਿਾਸਿ 
ਿੈ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਿੀ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੈਿੋਵੀਨ ਕੱਦੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਾਦ ਹਵੱਚ ਹਕਵੇਂ 
ਬਦਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
 

“ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਸ ਹਵੱਚ ਜੋੜਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਵੱਧ-ਿੁੱ ਿ ਰਿੇ ਸ਼ਹਿਰ ਿਈ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ,” ਮੇਅਰ ਜੈਿਰੀ 
(Jeffrey) ਨੇ ਹਕਿਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਕਿਾ, “ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਿੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਿ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਨਣ ਿਈ ਇੱਕ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨ ਿੈ। ਮੈਂ ਿਰ ਹਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉਿ ਪਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ।”  
 

ਗਰੇਟ ਪੂੰ ਪਹਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵਹਵਧ ਵੱਸੋਂ ਿਈ ਪਰਹਸੱਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਿੀ ਹਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਹਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਵਿਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਹਨਕ ਸਿੂਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਿ 
ਵੱਧ ਰਿੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਹਮਿਦੀ ਿੈ। 2007 ਹਵੱਚ ਖਹੋਿਹਆ ਹਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਹਵਕ ਿਸੋਹਪਟਿ, ਹਵਹਿਅਮ ਓਸਿਰ ਿੈਿਥ ਹਸਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਿਸਪਤਾਿਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਿਾਿੋ ਕਰੋ। 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 

 
 
 
 

ਨੈਟਿੀ ਸਟੋਗਹਡਿ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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