
 

 

 

9 ਮਈ, 2017 

ਕਲਚਰ ਡਜੇ਼ 2017 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਮਈ, 2017 ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ 2017 ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ (Culture Days 

2017 Community Information Session) ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਰਹਾ ਹੈ।   
 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰੋਜ਼ ਸਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਦੇ ਸਟੂਸਡਓ ਸਥਏਟਰ (Studio Theatre) ਸਵੱਚ 
ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਪਰਸਸੱਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਸਕਵੇਂ ਬਸਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ 2017 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 29 ਸਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਇਹ ਸਾਸਰਆਂ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖ ੱ ਲਹਾ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਰਤੀਸਨਧੀ, ਸਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ 

 2016 ਸਵੱਚ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ 167 ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੀਆਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵੱਚ ਅੱਧਾ ਸਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੱਸਾ ਸਲਆ। 

 ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ 82 ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਖਆ ਸਵੱਚ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ 
ਦੀਆਂ ਸਮਊਸਨਸਸਪਲਟੀਜ਼ ਸਵੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

 ਸਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਦੇ 87 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ 2017 ਦੇ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
 ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 95 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਸਸਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਕੀਤੀ।  

 

ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 

www.brampton.ca/culturedays. 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜ ਸਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

http://www.brampton.ca/culturedays
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

