
 

 

 

15 ਜੂਨ, 2017  

 

ਇਸ ਗਰਮੀ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਮਿੰਗ ਦਾ ਓਨਟੂਅਰ ਪ੍ਾਰਟ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਓਨਟੈਰੀਓ 150 (Ontario 150) ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ,ੇ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 
1 ਮਸਤਿੰਬ੍ਰ ਨੂਿੰ  ਕਾਰਡੀਨਲ ਔਮਿਸ਼ੈਲ (Kardinal Offishall) ਅਤੇ ਐਨਜ ਲੀ (Anjulie) ਵੁੱਲੋਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੁੱ ਕ ਓਨਟੂਅਰ (ONtour) 

ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਵ (Friday Night Live) ਸੀਰੀਜ ਨੂਿੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਓਨਟੂਅਰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਕੋਨਿੈਡਰੇਸ਼ਨ (Confederation) ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰਹੇਗਿੰ ਢ ਨੂਿੰ  ਖਾਸ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂ੍ਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਮਹੁੱਸਾ ਹੈ। ਮ ਫ਼ਤ, ਮਬ੍ਨਾਂ ਮਟਕਟ ਦੀ ਓਨਟੂਅਰ ਕਨਸਰਟ ਸੀਰੀਜ ਪੂ੍ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਭਾਈਚਾਮਰਆਂ ਮਵੁੱ ਚ ਸਾਲ 17 ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਵੁੱ ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਸਿੰਗੀਤਮਈ ਪ੍ਰਮਤਭਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡਟਰੈਕ ਬ੍ਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੀਰੀਜ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ here (ਇੁੱਥੇ) 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
“ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਮਵੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਨੂਿੰ  ਮਦਰੜ੍ਹ ਕਰਨ, ਸਨੇਹ ਮਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਮਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਉਣ 
ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ,” ਇਕੋਨੋਮਮਕ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ (Economic Development and Culture) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬ੍ੌਬ੍ 
ਡਾਰਮਲਿੰ ਗ (Bob Darling) ਨੇ ਮਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਮਕਹਾ, “ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਮਤਭਾ, ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬ੍ਿੰ ਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਪ੍ਮਹਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂਿੰ  ਇੁੱ ਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇ, ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂ੍ਰ ਸ਼ਮਹਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜਸ ਕੋਲ ਇੁੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਂ (ਮਵਜੀਟਰਾਂ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਝ ਨਾ ਕ ਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।” 
 

ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜੂਨ ਨੂਿੰ , ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਵੁੱ ਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਮਵਖੇ 3 ਮਸਤਿੰਬ੍ਰ ਤੁੱ ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਮਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਮਮਲੋ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਦਨ ਮਵਜੀਟਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਆਓ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ। 
  

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ, ਜੋ ਕਵੀਨ (Queen) ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟਸ (Main Streets) ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸਮਥਤ ਹੈ, ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਮਜੁੱ ਥੇ ਮਸਟੀ 
ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ, ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਮ ਫ਼ਤ ਮਨੋਰਿੰਜਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਤਉਹਾਰਾਂ 
ਲਈ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਨੂਿੰ  ਮਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ ਆਗਤ ਹੈ।  
 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਮਵੁੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕ ਝ ਨਾ ਕ ਝ ਹ ਿੰ ਦਾ ਰਮਹਿੰਦਾ ਹੈ! ਮਵਸਮਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ here (ਇੁੱਥੇ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ।   
 

ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਸਾਨੂਿੰ  ਿਾੁੱਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੂ੍ਰੇ ਸ਼ਮਹਰ ਮਵੁੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ 
ਿਾੁੱਲੋ ਕਰੋ। 
 

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵਅੇਰ ਦ ੇਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ: 

 

ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ∙ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ∙ 12 ਜੂਨ – 28 ਅਗਸਤ 

https://www.ontario.ca/page/ontour-concert-series
https://www.ontario.ca/page/ontour-concert-series
http://www.brampton.ca/gardensquare
http://www.brampton.ca/gardensquare
http://www.brampton.ca/gardensquare
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਔਨ ਸਕਰੀਨ (Brampton On Screen) 

ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਮਵੁੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਮਡਜੀਟਲ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮਵੁੱ ਚ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਸ਼ੌਰਟ ਮਿਲਮਾਂ, ਯੂਮਟਊਬ੍ (YouTube) 'ਤੇ ਧ ਿੰ ਮਾਂ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ, ਿ ਲ ਮਿਲਮਾਂ ਆਮਦ 
ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ!  

 

ਹਰੇਕ ਮਿੰਗਲਵਾਰ ∙ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ∙ 13 ਜੂਨ – 29 ਅਗਸਤ 

ਮਡਸਕਵਰ ਕੈਨੇਡਾ (Discover Canada) 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੰ ਨ-ਸ ਵਿੰ ਨੇ ਸੁੱ ਮਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਮਤਹਾਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 150 (Canada 

150) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ।  
 

ਹਰੇਕ ਬ੍ ੁੱ ਧਵਾਰ ∙ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ∙ 14 ਜੂਨ – 30 ਅਗਸਤ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਔਨ ਸਟੇਜ (Brampton On Stage)  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਕ ਝ ਉੱਘੀਆਂ ਅਤੇ ਮਬ੍ਲਕ ੁੱ ਲ ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਤਭਾਵਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਲਾਈਵ ਮਨੋਰਿੰਜਨ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨਾ।  
 
 

ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ∙ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ∙ 15 ਜੂਨ – 31 ਅਗਸਤ 

ਥਰੋਬ੍ੈਕ ਥਰਸਡੇ ਮੂਵੀਜ (Throwback Thursday Movies) 
ਜੇ. ਐਨ. ਅਸੈਨਮਸਓ ਮਰਏਲਟੀ (JN Asensio Realty) ਬ੍ਹ ਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਰੋਬ੍ੈਕ ਥਰਸਡੇ ਮੂਵੀਜ (Throwback Thursday Movies) ਦੀ 
ਮਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ ਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਦੇਖੀਆਂ ਮਨਪ੍ਸਿੰਦ ਅਤੇ ਸੁੱ ਮਭਆਚਾਰਕ ਕਲਾਮਸਕ ਮੂਵੀਜ ਵੁੱ ਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮਿਰ 
ਮਦਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
 

ਹਰੇਕ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ ∙ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ∙ 16 ਜੂਨ – 1 ਮਸਤਿੰਬ੍ਰ 

ਿਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਵ (Friday Night Live) 

ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਓਪ੍ਨਰ | ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਹੈਡਲਾਈਨਰ  
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਲਾਈਵ ਸਿੰਗੀਤ ਸੀਰੀਜ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ “ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ (ਵਨਸ ਟੂ ਵੌਚ)” ਪ੍ਰਮਤਭਾ ਨੂਿੰ  ਓਪ੍ਮਨਿੰ ਗ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਮਜਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਹੈਡਲਾਈਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈਡਲਾਈਨਰਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਲੇ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ 
ਮਰਕਾਰਡ ਲੇਬ੍ਲ ਹੈ। 
 

ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ∙ 17 ਜੂਨ – 7 ਅਕਤੂਬ੍ਰ 

ਕਮਮਉਮਨਟੀ ਸ਼ੋਅਕੇਸ (Community Showcase) 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Brampton Farmers’ Market) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਲਾਈਵ 
ਅਦਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕ ਮਕਿੰ ਗ ਐਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ (Cooking At The Market) ਸਮੇਤ।  
 

ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ∙ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ – 2 ਮਸਤਿੰਬ੍ਰ ਤੁੱ ਕ 

ਸੈਟਰਡੇ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟਸ (Saturday Movie Nights) – ਡਬ੍ਲ ਿੀਚਰ (Double Feature) 

ਪੋ੍ਲੀਕਾਰੋ ਆੁੱ ਟੋਮੋਮਟਵ ਿੈਮਮਲੀ (Policaro Automotive Family) ਵੁੱਲੋਂ ਸਪ੍ਾਂਸਰਡ, ਡਬ੍ਲ ਿੀਚਰਸ ਪ੍ਮਰਵਾਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਵੀਜ ਪੇ੍ਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਮੂਵੀ (ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਦੀਆਂ) ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ ਰੂ ਹ ਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ – ਜਲਦੀ ਆਓ!   



 

 

 

ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ∙ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੁੱ ਕ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਵੁੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਬ੍ਲੂ ਜੇਜ ਸਿੰਡੇਜ (Blue Jays Sundays) 

ਟੋਰੋਂਟੋ ਬ੍ਲੂ ਜੇਜ ਦੀ ਮਹਮਾਇਤ ਕਰੋ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹ ਐਮ.ਐਲ.ਬ੍ੀ. (MLB) ਮਵੁੱ ਚ ਟੌਪ੍ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮ ਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ! 

 

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 
 ਕਾਰਜਮਦਵਸਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਮ ਫ਼ਤ ਪ੍ਾਰਮਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਕੈਂਡਾਂ ਨੂਿੰ  ਮ ਫ਼ਤ ਪ੍ਾਰਮਕਿੰਗ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੋਰ ਮਵੁੱ ਚ ਪ੍ਿੰਜ 

ਮਮਊਮਨਮਸਪ੍ਲ ਪ੍ਾਰਮਕਿੰਗ ਗਰਾਜਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਹੈ: ਮਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall), ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ (West Tower), ਜੋਹਨ ਸਟਰੀਟ (John Street), 
ਨੈਲਸਨ ਸਕਵੇਅਰ (Nelson Square) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕਵੇਅਰ (Market Square)। 

 ਸੀਮਮਤ ਸੀਟਾਂ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਮਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਇੁੱ ਕ ਲਾਅਨ ਕ ਰਸੀ ਮਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੁੱ ਡਾ ਸਚੋ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਮਵੁੱ ਖ ਲਈ ਮਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਵਮਵਧਤਾ ਸਾਨੂਿੰ  ਵੁੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਵੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮਵਸ਼ਵ-ਮਵਆਪ੍ੀ ਸਿਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵੁੱ ਚ ਸਮਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱਥੇ ਰਮਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਜ ਮੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਮਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂਿੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਮਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਿਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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