
 

 

 

25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017  

ਸਲੈੀਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 2017 (CeleBrampton2017): ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਲਖ ਕ ੇਰੱਖ ੋ

ਇਹ ਸਮਾਰਹੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਜਨੂ ਨੂੂੰ  ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਵੱਚ ਲਿਰ ਹਵੋਗੇਾ  
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਲਖ ਕੇ ਰੱਖੋ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਜੂਨ ਨੂੂੰ , ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਲਸਟੀ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਜਸ਼ਨ 
ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (CeleBrampton) ਲਸਟੀ ਲਵੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਲਵੱਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਵਖੇ ਲਿਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਹ ਣੇ ਲਜਹੇ ਿੈਸਟੀਵਲਸ ਐਡਂ ਇਵੈਂਟਸ ਓਨਟੈਰੀਓ (Festivals and Events Ontario) ਵੱਲੋਂ ਟੌਪ੍ 100 ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, 
ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (CeleBrampton) 2017 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਭੋਜਨ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਅਨ ਭਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ 
ਅੂੰ ਤਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਲਰਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵੂੰ ਨ-ਸ ਵੂੰ ਨੇ ਅਤੇ ਲਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਲਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਪੂ੍ਰੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਲਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨ ਭਵ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। ਇਸਦੀਆਂ ਮ ੱ ਖ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main Street North) ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਜਸ਼ਨ ਲਵੱਚ ਬ੍ਦਲ ਲਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਲਬ੍ਹਤਰ 
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਸ਼ਵਲਵਆਪ੍ੀ ਸ ਆਦਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ 
ਲਥਏਟਰ ਪੈ੍ਲਟਓ (Rose Theatre Patio) ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਤਆਰ ਕੀਤੀ ਬ੍ੀਅਰ, ਸੇਬ੍ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ੍ (ਸਾਈਡਰ) ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੇਗਾ। 

 ਪ੍ਰਲਸੱਧ ਸ਼ੈਿ ਜੇਸਨ ਰੋਸੋ (Jason Rosso) ਅਤੇ ਰਾਮਵੀਰ ਬ੍ਰਾੜ (Ramveer Brar) ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਲਡਅਨ ਸ ਪ੍ਰਸਟੋਰ (Real 

Canadian Superstore) ਦੀ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਟੇਬ੍ਲ (Community Table) ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਸੂੰਦ 
ਪ੍ਕਵਾਨ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।   

 ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਲਵੱਚ ਮ ੱ ਖ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਾਸਾਵਾ (Casava) ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਧ ਨੀਆਂ; ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ 
ਅਨਬ੍ਟਨਡ (Unbuttoned); ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਿ ਿੇਮ (Arts Walk of Fame) ਲਈ ਲਨਯ ਕਤ, ਐਕਸਕੋ ਲੈਵੀ (Exco Levi); ਅਤੇ 
ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਟਾਰ, ਜੈਰੀ ਕੈਨਸ (Jerry Cans) ਦੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਗੇਜ਼ ਪ੍ਾਰਕ (Gage Park) ਲਵੱਚ ਅੂੰ ਤਰਲਕਲਰਆ ਵਾਲੀਆਂ ਮ ਫ਼ਤ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ, ਕਰਾਿਟਸ, ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮ ਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਲਰਵਾਰਕ 
ਮਸਤੀ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ; ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ (ਲ ੂੰ ਬ੍ਰਜੈਕ ਸ਼ੋਅ), ਹਾਕੀ ਸ਼ੂਟਆਉਟ, ਅਤੇ ਲਬ੍ਊਟੀ ਐਡਂ ਦ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ੀਸਟ (Beauty and 

the Brampton Beast) ਮੇਲਜੋਲ ਸਮੇਤ!  
 ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਲਵਖੇ ਸੈਕੂੰ ਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੈਰਾਬ੍ਰੈਮ (Carabram) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਲਜਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 

ਦੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੂੰਗਠਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਵਲੱਖਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਕਰਾਿਟਸ ਲਦਖਾਉਂਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਾਰਕੀਟ 
ਆਰਟੀਸਨਸ (Brampton Market Artisans)। 

 ਪ੍ਾਮਾ (PAMA) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਹੈਲਰਟੇਜ ਬ੍ੋਰਡ (Brampton Heritage Board) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਸਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਲਵਰਸੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਵੱਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਵੱਚ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ, ਦੌਲਰਆਂ, ਕਰਾਿਟਸ ਅਤੇ ਇਲਤਹਾਸਕ ਸੈਰ ਲਵੱਚ ਲਹੱਸਾ ਲਓ। 

 

“ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੂੰ ਨ-ਸ ਵੂੰ ਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਲਹਰ ਦੀ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖ ਸ਼ਬ੍ੋ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
(CeleBrampton) ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੂੰ ਨ-ਸ ਵੂੰ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਲਰਵਾਰਕ ਮਸਤੀ, 
ਸੱਲਭਆਚਾਰ, ਲਵਰਸੇ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੂੰ  600,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੇ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਲਹਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਉੱਥੇ ਲਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,” ਮੇਅਰ ਜੈਿਰੀ (Jeffrey) ਨੇ ਲਕਹਾ। 



 

 

 

ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (CeleBrampton) ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂ੍ਰੇ ਲਦਨ ਲਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੂੰ  ਗਤੀਲਵਧੀ ਦੇ ਮ ਤਾਬ੍ਕ ਸਮਾਂ ਘਟ-ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂ੍ਰੀ ਸੂਚੀ, ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ www.brampton.ca/events 'ਤੇ ਦੇਖੋ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਲਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਵੱਖ ਲਈ ਲਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲਵਲਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਲਵਸ਼ਵ-ਲਵਆਪ੍ੀ ਸਿਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਵੱਚ ਸਲਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਲਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਲਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਲਜਹਾ ਜ ਲੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਲਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਲਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਿਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਲਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਲਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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