
 

 

 

9 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 

ਇਸ ਪਤਝੜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਗਰੌਡ (ਕਿੱ ਦ ੂਦੀ ਸ਼੍ਰਣੇੀ ਦੀ ਸਬਜੀ) ਸਮਾਂ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਪਤਝੜ ਦੀ ਰ ਿੱ ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਵਰ ਾਰ  ਾਸਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ ਫ਼ਤ, ਵਤਓਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ  ੀ  ਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਪਰਸ਼ੰ੍ਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ “ਡਰਾ ਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ” (“ਫ੍ਰਾਈਟ ਨਾਈਟਸ”) ਐਤ ਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸ਼੍ ਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਥੀਮ  ਾਲੇ ਕਰਾਫ੍ਟਸ, 

ਸੰਗੀਤ, ਤੈਰਾਕੀ, ਸਕੇਵਟੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਭੂਤਾਂ  ਾਲੀਆਂ’ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਭੋਿਨ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਪਰਤੀ ਵ ਅਕਤੀ ਇਿੱਕ) ਦ ੇਦਾਨ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਕੇਟਸ (ਵਿਿੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ )ੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 
ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਸ਼੍ਾਮ 6  ਿੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਿੇ ਤਿੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਸੀਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਿਸ਼੍ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, 1 ਨ ੰਬਰ, 2018 ਨੰੂ 10 ੀਂ ਸਲਾਨਾ ਗਰੇਟ ਪੰਪਵਕਨ ਪਾਰਟੀ (Great Pumpkin Party) ਦਾ ਆਯੋਿਨ 

ਹੋ ੇਗਾ। 

ਕਾਰਿਕਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ: 

Fright Nights (ਡਰਾ ਨੀਆ ਂਰਾਤਾਂ): 
  

ਐਤ ਾਰ, 14 ਅਕਤਬੂਰ 

ਗਰੀਨਵਬਰਅਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼੍ਨ ਸੈਂਟਰ (Greenbriar Recreation Centre)  

 ਬੋਨਫ੍ਾਇਰ ਅਤੇ  ੈਗਨ ਰਾਈਡਸ 

 ਫੇ੍ਸ ਪੇਂਵਟੰਗ 

 ਭੂਤਗਰਸਤ ਸਕੇਟ 

  

ਸ਼੍ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, 19 ਅਕਤਬੂਰ 

ਸੈਂਚ ਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼੍ਨ ਸੈਂਟਰ (Century Gardens Recreation Centre)  

 ਪੰਪਵਕਨ (ਕਿੱਦੂ) ਸਿਾਉਣਾ 
 ਏਅਰਬ ਰਸ਼੍/ਫ੍ੇਸ ਪੇਂਵਟੰਗ 

 ਬੋਨਫ੍ਾਇਰ ਅਤੇ  ੈਗਨ ਰਾਈਡਸ  

  

ਸ਼੍ਨੀ ਾਰ, 20 ਅਕਤਬੂਰ 

ਲੋਫ੍ਰਸ ਲੇਕ ਰਕੇਰੀਏਸ਼੍ਨ ਸੈਂਟਰ (Loafer's Lake Recreation Centre) 
 ਪੰਪਵਕਨ (ਕਿੱਦੂ) ਸਿਾਉਣਾ 
 ਬੋਨਫ੍ਾਇਰ ਅਤੇ  ੈਗਨ ਰਾਈਡਸ 

http://www.brampton.ca/EN/RESIDENTS/community-centres/pages/fright-night.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/Loafers-lake-recreation-centre/pages/welcome.aspx


 

 

 ਫ੍ੇਸ ਪੇਂਵਟੰਗ 

  

ਸ਼੍ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, 26 ਅਕਤਬੂਰ 

ਗੋਰ ਮਡੇਿੋ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) 

 ਭੂਤਗਰਸਤ (ਹੌਂਟੇਡ) ੈਗਨ ਰਾਈਡ 

 ਸ ੈਂਪ ਸਵ ਮ 

 ਜੋਂਬੀ ਜ ੰ ਬਾ  

ਪਰੋਫ੍ੈਸਰਸ ਲੇਕ ਰਕੇਰੀਏਸ਼੍ਨ ਸੈਂਟਰ (Professor's Lake Recreation Centre) 

 ਹਨੇਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਓਕੈਵਚੰਗ (ਇਿੱਕ ਮਨਪਰਚਾ ਾ ਗਤੀਵ ਧੀ, ਵਿਸ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ.ਪੀ.ਐਸ.  ਰਤਦੇ ਹੋਏ ਲ ਕਾ-ਵਿਪੀ ਖੇਡੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 
 ਭੂਤਾਂ  ਾਲਾ ਫ੍ੋਟੋ ਬੂਥ 

 ਭੂਤਗਰਸਤ (ਹੌਂਟੇਡ)  ੈਗਨ ਰਾਈਡਸ 

The Great Pumpkin Party (ਦ ਗਰਟੇ ਪੰਪਵਕਨ ਪਾਰਟੀ):  

 ੀਰ ਾਰ, 1 ਨ ੰਬਰ 

ਗਾਰਡਨ ਸਕ ਅੇਰ (Garden Square), ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) 

 

ਸ਼੍ਾਮ 6 – 8  ਿੇ 

 ਏਨ ਾਇਰੋਡਰਿੱਮ (Envirodrum) ਦ ਆਰਾ ਲਾਈ  ਮਨੋਰੰਿਨ 

 ਲਾਈ  ਗਲੋ ਪਰਫ੍ੌਰਮੈਂਸ 

 ਵਬਸਕ ਟਾਂ (ਕ ਕੀ) ਦੀ ਸਿਾ ਟ 

 ਏਅਰਬ ਰਸ਼੍ ਟੈਟੂਿ 

 ਦਰਸ਼੍ਕਾਂ ਵ ਚਕਾਰ ਘ ੰ ਮਦਾ ਿਾਦੂਗਰ 

ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ ੀਨ (Halloween) ਕਾਸਵਟਊਮ (ਪ ਸ਼੍ਾਕ) ਪਵਹਨੋ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਗਰੇਟ ਪੰਪਵਕਨ ਸਮੈਸ਼੍ (Great Pumpkin Smash) 
ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਿਾ ੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਪਵਕਨਾਂ (ਕਿੱ ਦੂਆਂ) ਨੰੂ ਆਖ਼ਰੀ  ਾਰ ਰੋਸ਼੍ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ! ਕਾਰਿਕਰਮ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਵਥਤੀ 
ਵ ਿੱ ਚ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ‘ਤ ੇਿਾਓ। 

ਹ ਾਲਾ 

“ਇਸ ਸਾਲ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰ ਿੱ ਤ ਵ ਿੱ ਚ ਸੀਿਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਘ ੰ ਮਣ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 
ਡਰਾ ਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ 10 ੀਂ ਸਲਾਨਾ ਗਰੇਟ ਪੰਪਵਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਸਟੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜੇਦਾਰ 
ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼੍ਾਵਹਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।” 

http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/gore-meadows-community-centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/professors-lake-recreation-centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pumpkin-Party.aspx
http://www.brampton.ca/


 

 

-     ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਿੈਫ੍ਰੀ (Linda Jeffrey)                                                                                                                 
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ਬਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਿ ਾਨ ਅਤ ੇਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨੰੂ  ਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼੍ ਨੰੂ ਉਤਸ਼੍ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵ ਸ਼੍ -ਵ ਆਪੀ ਸਫ੍ਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਿੋਸ਼੍ੀਲੇ ਸ਼੍ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਵਿਹਾ ਿ ਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਵਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫ੍ਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ। 
 

 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਵਰਲੇਸ਼੍ਨਸ 

ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

