
 

 

 

7 ਦਸੰਬਰ, 2018                                                                                                                                       

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦ਼ੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਵਿਆ ਹ ੈ

ਆਉਟਡੋਰ ਸਕ਼ੇਵਟਿੰਿ, ਮਾਊਟਂ ਵਚਿੰਿਕੂਜੀ, ਦਾਨ ਸਬ੍ਿੰਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤ਼ੇ ਹੋਰ ਬ੍ਹਤੁ ਕੁਝ! 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਿ ੇਿੁਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਨਹੀ ਂਚਾਹੋਗੇ! 

ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਤਟੰਗ ਅਿੇ ਸਕੀਇੰਗ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਂਟਾ (Santa) ਨਾਲ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਅਿ ੇਤਿਓਹਾਰ ਦੇ ਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿਿੱਕ, ਹਰ ਤਕਸ ੇ

ਲਈ ਸਚਮੁਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਸਰਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ? 

ਆਉਟਡੋਰ ਸਕ਼ੇਵਟਿੰਿ 

ਆਉਟਡੋਰ ਆਈਸ ਸਕੇਤਟੰਗ ਤਰੰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਿ ਮੌਸਮ ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰੰਕ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਹਫ਼ਿ ੇਖੁਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਆਉਟਡੋਰ 

ਸਕੇਤਟੰਗ ਟਰੇਲ (Gage Park Outdoor Skating Trail), 7 ਦਸੰਬਰ ਿੋਂ ਜਨਿਾ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹ  ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧ  ਆਈਸ ਤਰੰਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਿ 

ਰਹੋ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਟੀ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਿ ਆਉਟਡੋਰ ਆਈਸ ਸਕੇਤਟੰਗ ਤਰੰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਤਚੰਗਕ ਜੀ ਪਾਰਕ ਸਕੇਟ ਟਰੇਲ (Chinguacousy Park 

Skate Trail), ਮਾਊਟਂ ਪਲੈਜੈਂਟ ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਤਟੰਗ ਤਰੰਕ (Mount Pleasant Outdoor Skating Rink) ਅਿ ੇਗੇਜ ਪਾਰਕ ਆਉਟਡੋਰ 

ਸਕੇਤਟੰਗ ਟਰੇਲ (Gage Park Outdoor Skating Trail)। 

ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਕਵਰਡ ਆਉਟਡੋਰ ਆਈਸ ਤਰੰਕ ਨ ੰ  ਸਰਦੀ 

2018 ਤਵਿੱਚ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਪਾਰਕ ਵ ਿੱਚ ਵਕਰਸਮਸ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ , ਪਤਰਵਾਰ ਤਚੰਗਕ ਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਤਵਿੱਚ ਪ ਰਾ ਤਦਨ ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜੇਦਾਰ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ 

ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੈਂਟਾ ਨਾਲ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਟਾ ਨ ੰ  ਪਿੱਿਰ ਤਲਖਣਾ ਅਿ ੇਤਜੰਜਰਬਰੈਡ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰੇਕ 

ਗਿੀਤਵਧੀ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ (Registration) ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੈ। 
 

ਮਾਊਟਂ ਵਚਿੰਿਕੂਜੀ (Mount Chinguacousy) – ਸਕੀਇਿੰਿ, ਸਨੋਬੋ੍ਰਵਡਿੰਿ ਅਤ਼ੇ ਵਟਉਵਬ੍ਿੰਿ 

ਮਾਊਟਂ ਤਚੰਗਕ ਜੀ (Mount Chinguacousy) ਉਦੋਂ ਸਜੀਵ ਹੋ ਉਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀ, ਸਨੋਬੋਰਡ ਅਿੇ ਤਟਉਤਬੰਗ 

ਪਹਾੜੀ ਿੇ, 27 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿੀਤਵਧੀ (ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਗਰਮ ਕਿੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਕੀਇੰਗ ਲਈ ਜਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਇੰਗ 

ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਿਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਤਬਹਿਰ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਸਨੋਬੋਰਡ ਤਸਿੱਖ ੋਅਿ ੇਲਿੱਕੜ ਦੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਘਰ ਤਵਿੱਚ ਤਨਿੱ ਘੇ ਹੋਵੋ। ਸਕੀ ਚੈਲੇਟ ਲਈ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਆੁਰ ਸੈਂਟਰਲ 

ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ (Central Park Drive) ਅਿੇ ਬਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) ਦੇ ਕੋਨੇ ਿੇ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਦ਼ੇ ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਕਈ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅਿ ੇਤਿਓਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਮਜੇ ਕਰ ੋਅਿ ੇਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ। ਬਿੱਤਚਆਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਅਿ ੇਸ਼ਾਮ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ (Before and after care) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx?qlocation=Chinguacousy%20Park
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx?qlocation=Chinguacousy%20Park
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Chinguacousy-Park/Pages/Ching-MtChing.aspx


 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 2018 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱਚ ਮਜੇਦਾਰ, ਪਤਰਵਾਰ-ਅਨੁਕ ਤਲਿ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਿੇ ਪਟਾਤਕਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ 

ਨਾਲ ਜੁੜੋ। 

ਸੋਮਵਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਰਾਿ 8 ਵਜੇ ਿੋਂ ਅਿੱਧੀ ਰਾਿ ਿਿੱਕ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਤਵਖੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌਨਡਰਾਈਵ ਤਰਕਾਰਡਸ 

(SounDrive Records) ਦੇ ਸਤਹਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ, ਲਾਈਵ ਕੋਨਸਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਨਸਰਟ ਤਵਿੱਚ ਹੈਿੱਡਲਾਈਨਰ (ਮੁਿੱਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ) ਸ਼ੌਨ ਹ ਕ 

(Shawn Hook) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੁਤਲਅਨ ਟੇਲਰ ਬੈਂਡ (Julian Taylor Band) ਅਿ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਰੈਜ (Raz), ਮੇਲੇ ਰੋਜ (Melle 

Rose) ਅਿ ੇਡੀ.ਜੇ. ਟੈਮ (DJ Tam) ਪਰਫੌਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਟਮ ਹੋਰਟੋਨਸ (Tim Hortons) ਵਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਿੇ ਦੋ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਟਾਤਕਆਂ ਦੇ ਤਡਸਪਲੇ, 

ਰਾਿ 9 ਵਜੇ ਿੋਂ ਅਿੱਧੀ ਰਾਿ ਿਿੱਕ ਹੋਣਗੇ। 

ਮਜੇਦਾਰ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਤਹਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪਤਰਵਾਰ-ਅਨੁਕ ਤਲਿ ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਤਸਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਕਨਸਰਵੇਟਰੀ (Conservatory) ਤਵਿੱਚ, ਲਾਈਵ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਅਿੇ ਐਟਰੀਅਮ (Atrium) ਤਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ-ਤਫਰਦੇ ਜਾਦ ਗਰ ਅਿ ੇਤਨਿੱ ਘੇ 

ਖੇਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਿੋਂ 9 ਵਜੇ ਿਿੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਸਟੀ ਹਾਲ ਤਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਤਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਤਵਿੱਚ ਰਾਿ 9 ਵਜੇ 

ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਤਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਤਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਤਝਲਤਮਲਾਉਦਂੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖਣ ਅਿ ੇਪ ਰੇ ਤਿਓਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੇਲ ਉਿੱਿ ੇਸਕੇਤਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਜ ਪਾਰਕ 

(Gage Park) ਤਵਖ ੇਆਉਣ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਵਿਵ ਿੰਿ ਬੈ੍ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ (Giving back events) 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਤਕਰਸਮਸ ਦੇ 12 ਤਦਨ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter) 7 ਿੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਿਿੱਕ, ਤਕਰਸਮਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ 12 ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 

ਸੀਜਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਨ ੰ  ਅਿ ੇਿੁਹਾਡੇ ਪਾਲਿ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੰ , ਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਿੇ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਤਜਿੱਿਣ 

ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਿ ੇਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਫ ਡ ਐਡਂ ਟੋਇ ਡਰਾਈਵ (Food and Toy Drive) 

3 ਿੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਿਿੱਕ, ਤਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱਚ ਤਸਟੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤਵਿੱਚ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ 

ਆਈਟਮਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ, ਤਬਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਿ ੇਤਖਡੌਣੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਲੋਕਲ ਫ ਡ ਬੈਂਕ ਅਿੇ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਤਕਚਨ ਦ ਨਾਈਟਸ ਟੇਬਲ 

(The Knights Table) ਨ ੰ  ਤਦਿੱਿ ੇਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਤਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਤਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਸਟਫ-ਏ-ਜੀਪ (Stuff-a-Jeep) 

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਿਿੱਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਿ ੇ

ਤਖਡੌਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲਮਾਰਟ, 50 ਕਵੈਰੀ ਐਜ (Walmart, 50 Quarry Edge) ਤਵਖ ੇਮੌਜ ਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 

ਸਥਾਨਕ ਟੋਇਜ ਫਾਰ ਟੌਟਸ (Toys for Tots) ਅਿ ੇਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਫ ਡ ਸ਼ੇਅਤਰੰਗ ਨੈਟਵਰਕ (Salvation Army Food Sharing 

Network) ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

  

 

http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Documents/2018-19_Fall-Winter/2018-2019%20Fall-Winter%20Recreation%20Guide%20Holiday.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Documents/2018-19_Fall-Winter/2018-2019%20Fall-Winter%20Recreation%20Guide%20Holiday.pdf
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/New-Years-Eve/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://knightstable.org/
http://knightstable.org/
http://knightstable.org/
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/16/
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/16/


 

 

ਹ ਾਲਾ 

“ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਵਿੱਚ ਜਾਦ  ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਸਾਡੀ ਤਸਟੀ ਹਜਾਰਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਤਝਲਤਮਲਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਦੋਸਿ ਅਿ ੇਪਤਰਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੇਤਟੰਗ ਤਰੰਕਾਂ 

ਤਵਿੱਚ ਅਿੇ ਡਾਉਨ ਮਾਊਟਂ ਤਚੰਗਕ ਜੀ ਤਵਿੱਚ ਮਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀ ਂਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਉਟਂ ਡਾਉਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਿ ੇਸਾਡੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਕ ੇਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। 2018 ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਹਰ ਤਕਸੇ ਲਈ ਮਜੇਦਾਰ ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਹੈ ਅਿ ੇਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 

ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤਵਿੱਚ ਤਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਤਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਿਾ ਦ ੇਨਾਲ ਭਤਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਿ ੇਤਵਤਵਧਿਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਿੱਖਰਾ 

ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ। ਤਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਿ ੇਆਪਣੀ ਤਵਸ਼ਵ-ਤਵਆਪੀ ਸਫਲਿਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਦਂੇ ਹੋਏ, ਅਸੀ ਂਕਨੇੈਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਤਵਿੱਚ ਸਤਥਿ ਹਾਂ। 

ਅਸੀ ਂਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਤਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਜ ੋਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿ ੇਇਿੱਥੇ ਰਤਹਣ ਅਿ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਤਜਹਾ ਜਤੁੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਤਹਰ 

ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ ੇਤਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ ੋਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਿ ੇਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਿ ੇInstagram ‘ਿ ੇਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

www.brampton.ca 'ਿ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰਪਰਕ 

ਮੋਤਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਤਜਕ ਕਤਮਉਤਨਕੇਸ਼ਨਸ  

ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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