
 

 

 

30 ਮਈ, 2018                                                                                                      

ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ: ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਸਾਡਾ ਹਿਨ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (CeleBrampton) ਸ਼ਹਿਰ ਹ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹ ਿੱ ਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown 

Brampton) ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 9 ਜੂਨ ਨੂੂੰ , ਸ ੇਰੇ 11  ਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਤਿੱਕ ਿੋ ੇਗਾ। ਇਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਹ ਿੱ ਚ ਦ ੋ ਾਰ ਦਾ ਟੌਪ 100 ਫੈਸਟੀ ਲ ਐਡਂ 

ਇ ੈਂਟ ਅ ਾਰਡ ਜੇਤੂ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਇਿੱਕ ਹਦਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਿੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਖੁਿੱ ਲਹੇ , ਦੋਸਤਾਨਾ,  ੂੰਨ-ਸੁ ੂੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਹਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਪਾਰਹਕੂੰ ਗ ਚਾਰ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਗਰਾਜਾਂ ਹ ਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋ ੇਗੀ। ਹਨ ਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਹ਼ਿਟ (Brampton Transit) 

ਦ ੇਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ  ੀ ਹ ਕਲਪ ਿੈ। ਇਿ ਹਸਰਫ਼ ਨਕਦ ਹਕਰਾਇਆਂ ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੂਰੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹ ਿੱ ਚ ਿੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹ ਿੱ ਚ ਿੇਠਾਂ ਹਦਿੱ ਤੀਆਂ ਮ਼ਿੇਦਾਰ, ਪਹਰ ਾਰ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੋਣਗੀਆਂ:  

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square), ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜ ੇ– ਰਾਤ 9 ਵਜ ੇਤੱਕ 

 ਗਾਰਡਨ ਸਕ ੇਅਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦ ੇਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਿੋ ੇਗਾ। ਮੇਨ ਸਟੇਜ (Main Stage) 

‘ਤ ੇਇੂੰਟਰਐਕਹਟ  ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈ  ਸੂੰਗੀਤ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  
 ਇਸ ਹ ਿੱ ਚ ਪੇਂਟ ਬ੍ਾਇ ਨੂੰ ਬ੍ਰ (Paint by Number)  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ੇਗਾ:  ਿੱਡੀ ਮੁਸਕੋਕਾ (Muskoka) ਚੇਅਰ ‘ਤ ੇਕਹਮਉਹਨਟੀ ਆਰਟ 

ਪਰੋਜੈਕਟ (Community Art Project), ਇਿੱਕ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ (ਇੂੰਟਰਐਕਹਟ )  ੀਡੀਓ ਬ੍ੂਥ, ਪਰਹਸਿੱ ਧ ਮਾਈਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (MyBrampton) 

ਸਾਈਨ ਆਹਦ! 

ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main Street North) , ਸਵੇਰ ੇ11 ਵਜ ੇ– ਰਾਤ 9 ਵਜ ੇਤੱਕ 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਹ ਸ਼ ਹ ਆਪੀ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, 15+ ਹ ਕਰੇਤਾ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਗਲੀ ਹ ਿੱ ਚ ਹ ਕਣ  ਾਲੇ ਅਸਲੀ 
ਸਿੱ ਹਭਆਚਾਰਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ  ੀ ਹ ਸਹਤਰਤ  ਰਾਂਹਡਆਂ (ਪੈਹਟਓਜ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕ ੇ

ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ ‘ਤ ੇਹ ਕਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।  
 ਕਾਰਾਬ੍ਰਾਮ (CARABRAM) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀ ਲ (Multicultural Festival) ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ 

ਿੋ ੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਪਰੂੰਪਹਰਕ ਡਾਂਸ, ਸੂੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ। 

ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Queen Street East) ਸਵੇਰ ੇ11 ਵਜ ੇ– ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇਤੱਕ 

 ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Queen Street East) ਹ ਖੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਪਕਹਨਕ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ  ੋਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਰ ਾਰ ਨਾਲ 

ਇਕਿੱ ਠੇ ਬ੍ੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 



 

 

 ਬ੍ਿੱ ਹਚਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹਖਚਾਉਣ ਦ ੇਦੂਜੇ  ਧੀਆ ਮੌਕ ੇਲਈ ਕਰੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਕੇਟ ਟਰਿੱਕ ਹਜਿੇ  ਿੱਡੇ ਪਾਰਕਸ  ਾਿਨ ਦੇਖੋ।  

ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (Queen Street West), ਸਵੇਰ ੇ11 ਵਜ ੇ– ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇਤੱਕ 

 ਭਾਗ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਖੇਡ (ਸਪੋਰਟਸ) ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ।ੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀਸਟ (Brampton 

Beast), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਈਨਰ ਲੈਕਰੋਸ (Brampton Minor Lacrosse), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਈਨਰ ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ (Brampton Minor 

Basketball), ਰੈਪਟਰਸ 905 (Raptors 905) ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਐਸ. ਕਿੱ ਪ ਟਰਾਫੀ ਟੂਰ (MLS Cup Trophy Tour) ਖੇਡਾਂ 
ਸਬ੍ੂੰਧੀ (ਸਪੋਰਟਸ) ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ।  

ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Main Street South) ਅਤੇ ਕੇਨ ਹਵਿਲੈਨਸ ਸਕਵੇਅਰ (Ken Whillans Square), ਸਵੇਰ ੇ11 ਵਜ ੇ– ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇਤੱਕ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ੂਥਾਂ ‘ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਹਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ 
 ਨਾਲ ਿੀ ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬ੍ਾਈਕ ਫੈਸਟ (Recreation’s Bike Fest)  ਾਪਸ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਬ੍ਾਈਕ 

ਰੋਡੀਓ (Bike Rodeo), ਸਾਈਕਲ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਹਰ ਾਰ ਲਈ ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਗਤੀਹ ਧੀਆ!ਂ 

 ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਦ ੇਮੌਹਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ “Make Your Mark” (“ਆਪਣਾ  ੋਟ ਪਾਓ”) ਮੁਹਿੂੰਮ ‘ਤ ੇਜਾਓ।  

ਇਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਿਾ ਬੰ੍ਿ ਿੋਣਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 9 ਜੂਨ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵੀ ਿੋਵੇਗਾ: 

ਸ ੇਰੇ 10:00  ਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00  ਜ ੇ

 ਚੈਪਲ ਸਟਰੀਟ (Chapel Street)/ਹਥਏਟਰ ਲੇਨ (Theatre Lane) ਤੋਂ ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (George Street) ਤਿੱਕ ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ 

(Queen Street) 

 ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਤੋਂ  ੈਹਲੂੰ ਗਟਨ ਸਟਰੀਟ (Wellington Street) ਤਿੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Main Street South) 

 

ਸ ੇਰੇ 10:00  ਜੇ – ਰਾਤ 10:00  ਜੇ 

 ਕ ੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਤੋਂ ਨੈਲਸਨ ਸਟਰੀਟ (Nelson Street)/ ਹਥਏਟਰ ਲੇਨ (Theatre Lane) ਤਿੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 

ਨੌਰਥ (Main Street North) 

"ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹ ਿੱ ਚ ਿੋ ੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ਦਾ 
ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਨ ਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪੂਰੇ ਪਹਰ ਾਰ ਦੇ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਲਈ ਕਈ ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਕਦੇ  ੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਿੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਿੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੂੰ  ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹ ਿੱ ਚ ਹਤਓਿਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਦਾ  ਧੀਆ ਸਮਾਂ ਿੈ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹ ਿੱ ਚ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਹਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਿੈ!" 

-        ਮੇਅਰ ਹਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  



 

 

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ਦ ੇ ੇਰ  ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹ ਜੀਟਰਸ ਗਾਈਡ (Brampton Visitors Guide) ਹ ਿੱ ਚ ਦੇਖੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ – ਇਸਨੂੂੰ  www.tourismbrampton.ca  ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਸਟੀ ਦੀ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ www.brampton.ca/events  ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਹ ਿੱ ਖ ਲਈ ਹਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਹ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਹ ਹ ਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ   ਿੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਹਨ ੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਹ ਸ਼ -ਹ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹ ਿੱਚ ਸਹਥਤ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਿਨ। ਅਹਜਿਾ ਜੁਹੜਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਹਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋ ੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
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