
 

 

 

17 ਮਈ, 2018                                                                                                      

  

ਗਰਮੀ ਨੇੜੇ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਹਰ ਹ ਿੱ ਚ ਇਸਦਾ  
ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਇਸ ਗਰਮੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ  ਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ 
ਵਤਓਹਾਰਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਅਤੇ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸੀਜਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 9 ਜ ਨ ਨ ੂੰ  ਸ ੇਰੇ 11  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ  ਾਲਾ ਪ ਰਾ 
ਕਾਰਜਕਰਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBrampton) ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵ ਿੱ ਚ ਦੋ  ਾਰ ਦਾ ਟੌਪ 100 ਫੈਸਟੀ ਲ ਐਡਂ ਇ ੈਂਟ ਅ ਾਰਡ ਜੇਤ  
ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ , ਦੋਸਤਾਨਾ,  ੂੰ ਨ-ਸੁ ੂੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਰ ਾਰਕ ਅਨੂੰ ਦ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 
ਸਥਾਨਕ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ, ਵ ਰਸੇ, ਕਲਾ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨ ੂੰ   ੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 16 ਜ ਨ ਨ ੂੰ , ਬ੍ਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਡੀ) ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ 
ਸ ੇਰੇ 7  ਜੇ ਹੀ ਖੁਿੱ ਲਹ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਵਕਸਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀ ਾਰ 1 
 ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਤਾ਼ਿਾ ਅਤੇ ਵਸ਼ਲਪ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਉਸ ਵਦਨ ਬ੍ਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ, ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square) ਵ ਿੱ ਚ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਮ  ੀਜ (Saturday Night Movies) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਲਈ 
ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ੋਜ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲਓ। 

 ੀਰ ਾਰ, 21 ਜ ਨ, ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਵ ਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ  ਾਪਸੀ ਦਾ ਸੂੰ ਕੇਤ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ ਾਂਢ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜੋ ਵਕ ਵ ਲੇਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਹੈ, 
ਵਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵ ਕਵਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵ ਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵ ਲਿੱ ਖਣ  ਸਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ  ੀਰ ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਬ੍ਤਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਥੈਂਕਸਵਗਵ ੂੰਗ (Thanksgiving)  ੀਕੈਂਡ ਤਿੱ ਕ 
ਸ਼ਾਮ 4  ਜੇ ਤੋਂ 8  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਚਿੱਲਦੀ ਹੈ। 

ਵਚੂੰ ਗਕ ਼ਿੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਵ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day) ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ‘ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ, 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਲਾ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸਵਕਵਰਆਕਰਨ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵ ਕਲਪ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂੰਗੀਤਮਈ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ 
ਨ ੂੰ  10  ਜੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਼ਿਰ ਰ ਮਾਣੋ।  

2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ , ਗਰਮੀ ਦੇ ਉਸ ਵਦਲਕਸ਼  ਾਤਾ ਰਨ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਵਦਨ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square) ਵ ਖੇ 
ਜਾਓ। ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਪਰਾਈਡ (Pride) ਜਸ਼ਨ, ਮਨਪਸੂੰਦ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਕਚਨ ਪਾਰਟੀ (East 



 

 

Coast Kitchen Party) ਅਤੇ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਸਟੋਂਪ ’N’ ਸਟੈਮਪੀਡ (Stomp ’N’ Stampede) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਗਾ। ਹਫ਼ਤਾ ਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣਗੇ YouTube (ਯ ਵਟਊਬ੍) ਸਨਸਨੀਆਂ, ਉੱਭਰਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਰਵਤਭਾ ਅਤੇ ਬ੍ਾਲੀ ੁਿੱ ਡ ਵਫਲਮ ਨਾਈਟ। 

ਦ ਰੋ਼ਿ (The Rose) ਸਮਰ ਵਥਏਟਰ ਸੀਰੀ਼ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਭਰਪ ਰ ਵ ਵ ਧ 2018 – 2019 ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ –7 ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ 
ਚਿੱ ਲੇਗਾ। 4 ਅਗਸਤ ਨ ੂੰ  ਫਲਾ ਰ ਵਸਟੀ ਭੂੰਗੜਾ (Flower City Bhangra) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਨ (North American) ਦੇ 
ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਭੂੰ ਗੜਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ, ਅਤੇ ਸਤੂੰਬ੍ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਵ ਿੱ ਚ  ਰਲਡ ਆਫ ਜੈ਼ਿ ਫੈਸਟੀ ਲ (World of Jazz Festival) ਦਾ ਮ਼ਿਾ 
ਲਓ, ਜੋ ਵਕ ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੂੰਗਠਨ ਬ੍ੀ-ਜੈ਼ਿਡ (B-Jazzed) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 2018 Visitor Guide (2018 ਵ ਜੀਟਰ ਗਾਈਡ) ‘ਤੇ ਜਾਂ 
www.brampton.ca/events ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

  

ਹ ਾਲਾ 

“ਗਰਮੀ ਉਹ ਦ ਜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਸ਼ਵਹਰ, ਵਜਸਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਾਂ, ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ, ਮ਼ਿੇਦਾਰ 
ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕਈ ਵਤਓਹਾਰਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ 
ਜਸ਼ਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

-       ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 
 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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