
 

 

 

20 ਨਵੰਬਰ, 2018 

3 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਕਾਉਂਸਸਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 

ਸਮਾਰਹੋ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਸਮੰਗ ਹਵੋਗੇੀ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਸੋਮਵਾਰ, 3 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨ ੰ  ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਏਟਰ, 1 ਸਿਏਟਰ ਲੇਨ 

(Rose Theatre, 1 Theatre Lane) ਸਵਖੇ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਸਲ ਦ ੇਉਦਘਾਟਨ (Council Inauguration) ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਸਜਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 
ਮੌਕ,ੇ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਸਸਲ ਦ ੇਮੈਂਬਰ, 2018-2022 ਦੀ ਟਰਮ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਸਹ ੰ  ਚ ੁੱ ਕਣਗੇ। 

ਕਾਉਂਸਸਲ ਦ ੇਉਦਘਾਟਨ (Council Inauguration) ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.brampton.ca ਤ ੇਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ 

(Garden Square) (ਰੋਜ਼ ਸਿਏਟਰ ਦ ੇਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ) ਸਵੁੱ ਚ ਵੁੱਡੀ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. (LED) ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਸਦਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ, 

ਸਸਟੀ ਹਾਲ, 2 ਵੈਸਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (City Hall, 2 Wellington Street West) ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤ ੇਕਨਸਰਵੇਟਰੀ (Conservatory) 

ਸਵੁੱ ਚ ਵੀ ਪਰਸਾਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਜੁੱ ਿੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ ਆਗਤ ਹੈ। ਸਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਸਵਖੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਸਕੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਵੁੱ ਚ ਵਾਧ  ਪਾਰਸਕੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਸਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (City website) ਤੇ ਇੰਟਰਐਕਸਟਵ ਮੈਪ ਦੇਖੋ। 

 ਮ ੁੱ ਖ ਝਲਕੀਆ ਂ

 ਵੁੱਡੇ ਅਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਐਮ.ਪੀ. (MP) ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ. (MPP), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪ ਸਲਸ (Peel 

Regional Police), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੈਰਾਮੈਸਡਕ ਸਰਸਵਸਸਜ (Peel Regional Paramedic Services) ਦ ੇਨ ਮਾਇੰਸਦਆਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਉਦਘਾਟਨ ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

 ਸਕਉਂਸਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦ ੇਸਿਾਨ ਸਵਖੇ ਸੀਸਮਤ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ  ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਾਰੋਹ ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
www.rosetheatre.ca ਤ ੇਰੋਜ਼ ਸਿਏਟਰ ਦ ੇਬੌਕਸ ਆੁੱ ਸਫਸ (Rose Theatre’s Box Office) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬ ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। 
 ਸੀਸਮਤ, ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੌਕਸ ਆੁੱ ਸਫਸ (Box Office) ਨ ੰ  905.874.2800 ਤ ੇ

ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਟਕਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਸਕ, ਅਸਧਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ 

mediarelations@brampton.ca ਤ ੇਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
 ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਤ ਨ ੰ  8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ ਚੁੱ ਲੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜ ਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸਿਏਟਰ ਸਵਖੇ ਇੁੱਕ ਸਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
 ਉਦਘਾਟਨ ਸਵੁੱ ਚ ਐਨੀਸਸ਼ਨਾਬੇ ਕਲਚਰਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ (Anishinaabe Cultural Consultant) ਦ ਆਰਾ ਸਮੁੱ ਸਜੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ 

(Smudging Ceremony); ਲੋਰਨ ਸਕੌਟਸ ਪਾਈਪਰ (Lorne Scots Piper), ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire), ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 

(Enforcement), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪ ਸਲਸ (Peel Regional Police) ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਸਡਕ ਸਰਸਵਸਸਜ ਔਨਰ ਗਾਰਡਸ (Paramedic 

Services Honour Guards) ਵਲੋਂ  ਸਮਾਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਰੀ ਕੁੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।  
 ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਸਸਲ ਦਾ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੁੱ ਸਫਸ (Declaration of Office), ਮੇਅਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਵੁੱ ਚ 

ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਸਸਲ ਵੁੱਲੋਂ  ਕਨਫਰਸਮੰਗ ਬਾਇ-ਲਾੁੱ (Confirming By-law) ਮਨਜ਼ ਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।  

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Downtown-Streetscape/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Downtown-Streetscape/Pages/Welcome.aspx
http://www.rosetheatre.ca/
http://www.brampton.ca/sites/Rose-Theatre/en/Events-And-Tickets/Pages/ShowDetails.aspx?ShowID=1541&ShowDate=12/03/2018www.rosetheatre.ca%20
http://www.brampton.ca/sites/Rose-Theatre/en/Events-And-Tickets/Pages/ShowDetails.aspx?ShowID=1541&ShowDate=12/03/2018www.rosetheatre.ca%20
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=mediarelations@brampton.ca
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱ ਡਾ ਸਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੁੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੁੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਸਵਸਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੁੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੁੱਚ ਸਸਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੁੱਿ ੇਰਸਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜ ਸੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
   
 
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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