
 

 

 

12 ਸਤੰਬਰ, 2017  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਚਲੋ ਕਰ ੋ

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ (Culture Days) ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀਕੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।  
 

ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ (ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਦਨ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱੁਚੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਭਵਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਭਵੱਚ ਭਹੱਸਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਭਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਜੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਭਵੱਚ, ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਕਲਾਤਮਕ ਿਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਿਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਭਹੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਵਰਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਹਾਰਕ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਭਕਭਰਆਸ਼ੀਲ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

“ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਭਹਰ ਭਵੱਚ ਭਵਸ਼ਾਲ ਰਚਨਤਾਮਕ ਪਰਭਤਿਾ ਦੀ 
ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਭਜਹੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਭਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਭਰਆਂ ਲਈ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ 
ਮੁਫ਼ਤ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਭਵੱਚ ਭਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭਦੰਦੀ ਹਾਂ,” ਮੇਅਰ ਭਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਭਕਹਾ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਭਵੱਚ ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਭਜਤ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਜਹਨਾਂ ਭਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਭਦੱਤੇ 
ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 

 

 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਇੱਕ ਪਬਭਲਕ ਆਰਟ ਭਰਬਨ-ਕਭਟੰਗ ਪਾਰਟੀ (Public Art Ribbon-Cutting Party) ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਭਵਲੇ ਕਭਮਉਭਨਟੀ 
(Churchville Community) ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।  
“ਭਦ ਭਰਵਰ ਦੈਟ ਭਡਰਉ ਮੀ ਹੇਅਰ” (“The River That Drew Me Here”) ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਰਟ ਇਨ ਭਦ ਪਾਰਕ (Art in the 

Park) ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ।     
ਭਸਡ ਮੈਨਸਰ ਪਾਰਕ (Sid Manser Park) ∙ ਦੁਪਭਹਰ ਬਾਅਦ 2 - 3:30 ਵਜੇ 

 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਭਮਊਭਜਕ ਹਬ (Downtown Music Hub) 

ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਕਨਸਰਟ (Friday Night Concert) 

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ∙ ਸ਼ਾਮ 6:30 - 8:30 ਵਜੇ 

 

ਲੋ-ਫਾਈ ਗਲੋਰੀ (LO-FI Glory) ਐਲਬਮ ਪਰੀਭਵਉ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੋਇਜ਼ ਐਡਂ ਡਸਟੀ 
ਲੂਪਸ (Noyz and Dusty Loops) 

ਰੋਜ਼ ਭਥਏਟਰ ਸਟੂਭਡਓ (Rose Theatre Studio) ∙ ਸ਼ਾਮ 6:30 – ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ   



 

 

 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ 

 

 ਬਣਾਓ ਅਤ ੇਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ  

ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਭਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਭਕਭਰਆਸ਼ੀਲ ਡਾਂਸ, ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ, ਫੈਸ਼ਨ, ਭਥਏਟਰ, ਭਫਲਮ, ਸਾਭਹਤ ਅਤੇ ਮੈਭਡਟੇਸ਼ਨ 
ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ। 
ਭਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall), ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square), ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ ਬਰਾਂਚ (Brampton Library 

Four Corners Branch), ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਏ. (PAMA), ਬੌਕਸ ਆਰਟਸ ਬਰੈਂਪਟਨ (Beaux Arts Brampton) ∙ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 9 
ਵਜੇ  

 

 Doors Open Brampton (ਡਰੋਸ ਓਪਨ ਬਰੈਂਪਟਨ) 
ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਵੀਕੈਂਡ ਦੇ ਭਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਦਲ ਭਖੱਚਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਥਾਵਾਂ ਭਵੱਚੋਂ 13 ਦੀ 
ਮੁਫ਼ਤ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ਭਹਰ ਦੀਆਂ ਭਦਲਚਸਪ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇਭਤਹਾਸਕ ਅਤੇ 
ਆਧੁਭਨਕ ਉਸਾਰੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਭਵਖੇ ∙ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ 

ਭਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ 
 

ਲਾਇਬਰਰੇੀਆ ਂਭਵਖ ੇਕਲਚਰ ਡਜੇ਼ 

activities (ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ) ਦੇ ਸੰਗਰਭਹ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਭਵਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 
29 ਸਤੰਬਰ ∙ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਭਵਖੇ ∙ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ – ਦੁਪਭਹਰ 12 ਵਜੇ 

30 ਸਤੰਬਰ ∙ ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ ਬਰਾਂਚ (Four Corners Branch) ∙ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ 

1 ਅਕਤੂਬਰ ∙ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਭਵਖੇ ∙ ਦੁਪਭਹਰ ਬਾਅਦ 1 – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ 

 

ਸਾਨੰੂ Twitter@CultureBrampton 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ #CultureDays2017 ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੰੂ ਟੈਗ ਕਰੋ। ਕਲਚਰ ਡੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

- 30- 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਭਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਭਵੱਖ ਲਈ ਭਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਭਕ ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਭਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਭਵਭਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਭਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਵਸ਼ਵ-ਭਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਭਵੱਚ ਸਭਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਭਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਭਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਭਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਭਵੱਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਭਜਹਾ ਜੁਭੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਭਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਭਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।  
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਲੀਜ਼ਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਭਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2028 | lisa.cox@brampton.ca 
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