
 

 

 

23 ਜੂਨ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਨੇੈਡਿਅਨ ਰਕੌ ਸਟਾਰ ਡਬ੍ਗ ਰਕੈ ਅਤ ੇਹਰੋਾਂ  
ਨਾਲ ਕਨੇੈਿਾ 150 ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗਾ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਡਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਡ ੂੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ ਡਵਖੇ ਕੈਨੇਿਾ ਿੇ (Canada Day) 

ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਹੈ। ਦੁਪਡਹਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪਾਰਟੀ ਡਵੱ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਡਜਸ ਡਵੱ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਾਡਰਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 
ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ, ਲੁੂੰ ਬ੍ਰਜੈਕ ਸ਼ੋਜ (Lumberjack Shows), ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ੈਂਿ (ਮਲਟੀ-ਪਲੈਟੀਨਮ ਸੈਡਲੂੰ ਗ) ਡਬ੍ਗ ਰੈਕ (Big Wreck) ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ।  
 

“ਡ ੂੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਡਵਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡਵੱ  ਕੈਨੇਿਾ 150 ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਡਵੱ  ਸਾਿੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਨਫੈਿਰੇਸ਼ਨ (Confederation) 
ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ,” ਮੇਅਰ ਡਲੂੰ ਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਡਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਕਹਾ, “ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਵਜੀਟਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਕਰਡਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਡਰਵਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 
ਕਾਰਜਕਰਮ ਪਡਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਡਬ੍ਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਾਿੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੱਡਿਆ ਾਰ ਅਤੇ ਵੂੰ ਨ-ਸੁਵੂੰ ਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ 
ਕੈਨੇਿਾ ਿੇ ਨੂੂੰ  ਯਾਦਗਾਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਡਦੂੰ ਦੀ ਹਾਂ।” 
 

ਰੋਮਾਂ ਕ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਨਾਲ ਿਰੇ ਡਦਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਡਬ੍ਗ ਰੈਕ (Big Wreck) ਰਾਤ 8:25 ਵਜੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ (Main Stage) 'ਤੇ ਧੁੂੰ ਮਾਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ 
ਬ੍ੈਂਿ ਹੈ, ਡਜਸਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਿਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡਵੱ  ਬ੍ਹੁਤ ਵੱਿੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਡਵੱ  ਆਪਣੀ ਪੂੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ 
ਸਟੂਿੀਓ ਐਲਬ੍ਮ ਗਰੇਸ ਸਟਰੀਟ (Grace Street) ਡਰਲੀਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੇਸ ਸਟਰੀਟ (Grace Street) ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਅਡਜਹੀ ਐਲਬ੍ਮ ਡਕਹਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤੋਂ ਪਡਹਲੀਆਂ ਦੋ ਜੂਨੋ-ਨਾਮਾਂਡਕਤ (Juno-nominated) ਡਰਲੀਜਾਂ ਘੋਸਟਸ (Ghosts) ਅਤ ੇਅਲਬ੍ੈਟਰੋਸ (Albatross) ਦੀ 
ਰ ਨਾਤਮਕ ਲੈਅ 'ਤੇ ਆਧਾਡਰਤ ਹਨ।   
 

ਆਰ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. (RBC) ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. (CIBC) ਵੱਲੋਂ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਡਵੱ  ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ, ਡਜਸਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ inbrampton.com ਦ ੇਖਾਲੇਦ ਇਵਾਮੁਰਾ (Khaled Iwamura) ਕਰਨਗੇ। ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਡਵੱ  
ਯੁਕੋਨ ਬ੍ਲੋਂਿ (Yukon Blonde) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡਜਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬ੍ਮ ਓਨ ਬ੍ਲੋਂਿ (On Blonde) 2015 ਡਵੱ  ਡਰਲੀਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਲਬ੍ਮ 
ਦੀ ਟੋਨ ਡਗਟਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇਜ ਟਰੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੀਤ-ਸਿਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਡਵੱ , ਪੌਪ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਡਿਆਸ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ 
ਲੀਿ ਡਸੂੰਗਲ “ਸੈਟਰਿੇ ਨਾਈਟ” (“Saturday Night”)।  
 

ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਡਵੱ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਆਟੋ ਗਰੱੁਪ (Performance Auto Group) ਦੇ ਕਡਮਉਡਨਟੀ ਜੋਨ 

(Community Zone) ਡਵੱ  ਇੱਕ ਡਦਨ ਦੀਆਂ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ ਦਾ ਮਜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਜਹਨਾਂ ਡਵੱ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਡਮਉਡਨਟੀ  ਸਟੇਜ 
(Community Stage) 'ਤੇ ਪਡਰਵਾਰਕ ਅਦਾਕਾਰੀਆਂ, ਬੱ੍ਡ ਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ, ਇਨਫਲੇਟੇਬ੍ਲ ਡਕਿਜ ਜੋਨ (ਹਵਾ 
ਡਵੱ  ਫੁਲਾਈਆਂ  ੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱ੍ਡ ਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ) ਅਤੇ ਲੁੂੰ ਬ੍ਰਜੈਕ ਸ਼ੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਟਮ ਹੋਰਟੋਨਸ (Tim Hortons) ਅਤੇ ਟੇਲੁਸ (Telus) ਵੱਲੋਂ 
ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਇੂੰ ਟਰਐਕਡਟਵ ਸਪੋਰਟਸ ਜੋਨ (Interactive Sports Zone) ਡਵੱ  ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤ ੇਕੈਨੇਿਾ ਿੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ  ੀਜਾਂ ਅਤੇ ਲਜੀਜ ਡਵਅੂੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
 



 

 

ਪਾਰਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ’ਡਰਫਲੈਕਡਟਵ ਫਾਉਂਟੇਨ’ ਡਵਖੇ ਗਤੀਡਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ, ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਿ ਅਤੇ ਪੈਡਟੂੰ ਗ ਜ ੂ(ਡਜੱਥੇ ਲੋਕ 
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਡਵਖੇ ਜਾਓ, ਡਮਨੀ ਗੋਲਫ ਦਾ  ੱਕਰ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਡਦਨ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਪੈਿਲ ਬ੍ੋਟ ਰਾਈਿ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ।  
 

ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ (Jeffrey) ਅਤੇ ਕਾਉਂਡਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਡਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਕਡਮਉਨਟੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਡਧਕਾਰਤ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ 
(Official Opening Ceremony) ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਇਸਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਪਕੇਕ ਡਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਮਸੁਕਕੋਾ  ਅੇਰ ਪਰਜੋੈਕਟ (Muskoka Chair Project) 

ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ  ੋਣਵੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਾਰਕ ਡਵੱ  ਅਤੇ ਿਾਈ ਾਰੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ 
ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਪਡਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਕਡਮਉਡਨਟੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  10 ਵਜੇ ਕੋਨਫੈਿਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ 150ਵੇਂ ਵਰਹੇਗੂੰ ਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਾਡਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਡ ੂੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 9050 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਿ (9050 Bramalea Road) ਡਵਖੇ ਸਡਥਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਡਵਖੇ ਪਾਰਡਕੂੰਗ ਬ੍ਹੁਤ 
ਹੀ ਸੀਡਮਤ ਹੈ। ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਡਜਟ (Brampton Transit) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟਲ ਸਥਾਨਾਂ ਡਵੱ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 

• ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO 

Station) 

• ਡਟਰਡਨਟੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮੀਨਲ (Trinity Common 

Terminal) 

• ਗੋਰ ਮੇਿੋਜ ਕਡਮਉਡਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows 

Community Centre) 

• ਸ਼ੈਰੀਿਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College)  

 

ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਧਆਨ ਡਦਓ: 

• ਖੇਤਰ ਰੋਿ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਡਦਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ 
• ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਡਬ੍ਨਾਂ ਨੋਡਟਸ ਦੇ ਬ੍ਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਪਟਾਡਕਆਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ (ਡਿਸਪਲੇ) ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਡਨਰਿਰ ਹੋਵੇਗਾ 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਿਾ ਸ ੋ ਡਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਡਵੱਖ ਲਈ ਡਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਡਕ ਸਾਿੇ ਿਾਈ ਾਰੇ ਡਵੱ  ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਡਵਡਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਵਸ਼ਵ-ਡਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਡਵੱ  ਸਡਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਡਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਡਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਡਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਡਵੱ  ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਡਜਹਾ ਜੁਡਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਡਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਡਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

ਮੀਿੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਲੀਜਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਡਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.8657 |  lisa.cox@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/388
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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