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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਹੂਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲੈੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON) ਵ ਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ  

ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਾਂ ਸੂੰਗਠਨਾਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਜੋ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵ ਲੇਜ (Community Village) 

ਵ ਿੱਚ ਬੂ੍ਥ ਰਿੱਖ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON) ਵ ਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵ ਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਦ ੇਹਨ। 

ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਨੋਰੂੰਜਨ, ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਪਵਰ ਾਰਕ ਮਸਤੀ ਦਾ ਵਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਟੀ ਵ ਿੱਚ ਗਰਮੀਆਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾ ਨਾ, 

ਸ਼ਵਹਰੀ ਮਾਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫੁਿੱਲਦਾਰ ਵ ਰਾਸਤ ਅਤ ੇਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹ ੈਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਐਤ ਾਰ, 11 

ਜੂਨ ਨੂੂੰ ਸ ੇਰੇ 11  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4  ਜੇ ਤਿੱਕ ਚਿੱਲੇਗਾ, ਅਤ ੇਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵ ਲੇਜ ਸ ੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 2  ਜੇ ਤਿੱਕ ਚਿੱਲੇਗਾ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਨ ਾਸੀਆਾਂ 

ਨਾਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁਫਤ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ www.brampton.ca/events 

'ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਹਨਾਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 4  ਜੇ ਤਕ 

events@brampton.ca 'ਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣ। 

ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca/events 'ਤੇ ਜਾਓ।  

 

  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱਚ ਨੌ ਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਵ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਿੱਧ ਰਹੀਆਾਂ 

ਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵ ਿੱਚ ਖੋਵਲ੍ਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹੋਸਵਪਟਲ, ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

 ਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨੂੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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