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ਸਾਰੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਕੁੀਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਬਲੁਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸੂੰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰ  ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਜਦ ਰਕ ਬਸੂੰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਸ ਕੁਝ ਦੀ ਰਦਨ ਦ ਰ ਹ,ੈ ਸਾਥੀ ਮਾਲੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਲਾਨਾ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ 

ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋਅ (Seedy Saturday and Garden Show) ਰਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਵੋ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 19 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 

ਵਜੇ ਤਕ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ:ੈ Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden Street East.  
 
ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਾਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ 35 ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਿੱਕ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਦਾ ਗਤੀਰਵਧੀ ਖੇਤਰ, ਬੀਜਾਾਂ ਦਾ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਸੀਡੀ ਕੈਫੇ (Seedy 

Café) ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਪ ਰਾ ਰਦਨ ਪੂੰਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 

 ਸਵੇਰੇ 10:10 - 10:50 

 ਸਵੇਰੇ 11 - 11:45 

 

 ਦੁਪਰਹਰ 12 – 12:45 

 ਦੁਪਰਹਰ 1 – 1:45 

 ਦੁਪਰਹਰ 2 – 2:45 

Compost: A Natural Resource (ਖਾਦ: ਇਿੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ) 

Pollination Nation: Easy Help for Our Backyard Superstars 

(ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇਸ਼ਨ: ਸਾਡੇ ਰਪਛਲੇ ਰਵਹੜੇ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਮਦਦ) 

Top Native Plants for Your Garden (ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਲਈ ਮੁਿੱਖ ਦੇਸੀ ਪੌਦੇ) 

Invasive Plants and You (ਆਕ੍ਰਮਕ ਪੌਦੇ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ) 

All-Season Garden in a Changing Climate (ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਜਲਵਾਯ  ਰਵਿੱਚ ਸਾਰੇ-ਮੌਸਮਾਾਂ ਲਈ 

ਬਗੀਚਾ) 

 (ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਦਾਖਲਾ ਮੁਫਤ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਪਰਹਲੇ 100 ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਪੌਦਾ ਰਮਲੇਗਾ। 
 
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਅਤ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (Brampton Horticultural Society) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ,ੇ ਸੀਡੀ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ੋਅ (Seedy Saturday and Garden Show) ਨ ੂੰ ਸੀਡ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸਟੀ (Seeds of 

Diversity) (www.seeds.ca) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਹ,ੈ ਜੋ ਰਕ ਇਿੱਕ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹ ੈਅਤ ੇਭੋਜਨ ਦੀਆਾਂ ਫਸਲਾਾਂ ਅਤ ੇਬਗੀਚੇ ਦੇ 

ਪੌਰਦਆਾਂ ਦੀ ਜੈਰਵਕ ਰਵਰਵਧਤਾ ਅਤ ੇਪਰੂੰਪਰਾਗਤ ਰਗਆਨ ਨ ੂੰ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ।  

 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱਚ ਨੌਵਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਰਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਨਸਲੀ ਰਪਛੋਕੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਰਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਰਨਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀਆਾਂ 

ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਰਵਿੱਚ ਖੋਰਲਿਆ ਰਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਸਰਵਕ ਹੋਸਰਪਟਲ, ਰਵਰਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਰਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਿੱਡੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.seeds.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

