
 

 

 

24 ਨਵੰਬਰ, 2016              

      

 

ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਲਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੌਂਵੀ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ (Central Public School) ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। 11 ਵਿਸੰਬਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਿੁਪਵਹਰ ਬਾਅਿ 1 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਜਸ਼ਨ ਿਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 
10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਿੁਪਵਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਡਾਂਸ ਪਰਿਰਸ਼ਨ, “ਪਵਹਲਾਂ ਿੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿੇ” ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਰਿਰਸ਼ਨ, ਇਵਤਹਾਸਕ ਕਲਾ-ਵਕਰਤਾਂ, ਮੌਜੂਿਾ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ “ਜਨਮਵਿਨ ਿਾ ਕੇਕ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਾਰਤ ਿੇ ਟੂਰਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹਰ 
ਅਿੱ ਧੇ ਘੰਟੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਹਾਲਾਂਵਕ 1856 ਤੋਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਕੂਲ ਸਵਿਤ ਸੀ, ਮੌਜੂਿਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ 1916 ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਜਵੇਂ-
ਵਜਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਤਰਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਿਾਖਲਾ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਵਗਆ ਅਤੇ 1983 ਵਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ 
ਬੰਿ ਹੋ ਵਗਆ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਜਾਇਿਾਿ ਖਰੀਿੀ ਅਤੇ 1984 ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਧਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ/ਕਲਾ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ ਖੋਵਲਹਆ।  
 

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ ਸਮੁਿੱਚੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਚਾਰ ਡਾਂਸ ਸਟੂਵਡਓ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹੋਏ, ਵਸਟੀ ਿੇ ਡਾਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਜਰੁਗਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕੇਂਿਰ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਸਖਲਾਈ ਕੇਂਿਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ 
ਟਰੇਵਨੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਵਟੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ। 
 

ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ 24 ਅਲੈਕਜੈਂਡਰ ਸਟਰੀਟ (24 Alexander St) ਵਵਖੇ ਸਵਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਿਰਵਸ਼ਤ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਿੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਿੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਿੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਵਸਸਟਮ ਿਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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