
 
 

 

6 ਸਤੰਬਰ, 2017 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ 10 ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ, 2018 ਨ ੰ  ਹਮੋਟਾਊਨ ਹਾਕੀ ਅਤ ੇਸਕਟੇ ਦਾ ਆਯਜੋਨ  

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਪਰੇਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ 
ਇਸਨ ੰ  ਰੋਜਰਸ ਹੋਮਟਾਊਨ ਹਾਕੀ (Rogers Hometown Hockey) ਦੇ 2017/18 ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਚੁਵਣਆ ਵਿਆ ਹੈ। 
 

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 10 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਐਤ ਾਰ, 11 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ (ਵ ਜੀਟਰਾਂ) ਨ ੰ  ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਰੋਿਰਾਵਮੰਿ ਅਤੇ 
ਹਾਕੀ ਸਬੰਧੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ  ੀਕੈਂਡ ਲਈ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square) ਵ ਖੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
11 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਰੋਨ ਮੈਕਲੀਨ (Ron Maclean) ਅਤੇ ਟੈਰਾ ਸਲੋਨ (Tara Slone) ਦਾ ਲਾਈ  ਪਰਸਾਰਨ  ੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 
ਨ ੰ  7  ਜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਵਦਰਸ਼ ਦੇਖਣ  ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰ ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਿਰੀ ਫਲੇਮਸ (Calgary Flames), ਹੋਮਟਾਊਨ ਵਖਡਾਰੀ ਸ਼ੌਨ 
ਮੋਨਾਹਨ (Sean Monahan) ਸਮੇਤ, ਵਨਊ ਯੌਰਕ ਆਈਲੈਂਡਰਸ (New York Islanders) ਦੇ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨਿੇ। 
 

2016-2018 ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ (Strategic Plan) ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਸਟੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ 
 ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਦਰੜ੍ਹ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਮਟਾਊਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਖਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹਾ ਦ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਉੱਚ ਵਕਸਮ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਸਟੀ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ  ਾਸੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਿੀ।  
 

ਹੋਮਟਾਊਨ ਹਾਕੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.hometownhockey.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਵ ਿੱ ਚ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
 ਾਲੇ ਹੋਰ ਆਿਾਮੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਸੰਖੇਪ ਤਿੱ ਥ: 

 ਹੋਮਟਾਊਨ ਹਾਕੀ 2017/18 ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤਿੱ ਕ ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ 24 ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਢਣ ਜਾ ੇਿੀ। 
 ਟ ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਐਨ.ਐਚ.ਐਲ. (NHL) (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਲੀਿ) ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਹ 

ਲਿਭਿ 500,000 ਤੋਂ 1 ਵਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਦੇਵਖਆ ਵਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਟੈਲੀਵ ਜਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ। 
 ਟ ਅਰ ਸਬੰਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤ  ਇਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਤੀਵ ਧੀਆਂ, ਪਰਵਤਯੋਿਤਾ ਾਂ, ਐਨ.ਐਚ.ਐਲ. (NHL) 

ਐਲਮਨੀ ਆਟੋਿਰਾਫ ਹਸਤਾਖਰ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਨਸਰਟ। 
 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕਈ ਰੰਿੀਨ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ 

ਇਿੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਿਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਪ ਰੇ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 
 

ਹ ਾਲੇ: 

“ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  2017/2018 ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਹੋਮਟਾਊਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 24 ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਵਦਖਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਵਕਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਵ ਆਪਕ 
ਰ ਪ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ  ਾਲਾ ਟੈਲੀਵ ਜਨ ਪਰਸਾਰਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕ ਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ 
ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਲ ਰੰਿ ਦੇ ਕਿੱ ਪਵੜ੍ਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇਖਣ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”  

http://www.hometownhockey.com/
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

- ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਹੋਮਟਾਊਨ ਹਾਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਟ ਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਾਣ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਵਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਨ ੰ   ੀ, ਵਜਸਨ ੰ  ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ 
'ਤੇ $1 ਵਮਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ  ਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਿਠਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਿਾ। ਹੋਮਟਾਊਨ ਹਾਕੀ 
 ਰਿੇ ਸਮਾਰੋਹ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਦਰੜ੍ਹ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਿੱ ਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹਨ।” 
- ਬੌਬ ਡਾਰਵਲੰਿ (Bob Darling), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ (Economic Development and Culture) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨ ੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 

  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਲੀਜ਼ਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2028 |  lisa.cox@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:lisa.cox@brampton.ca

