
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰੁਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ 
ਤਰਮਲ ਹਰੈੀਟਜੇ ਮੰਥ, ਚਾਈਨੀਜ ਰਨਊ ਯੀਅਰ, ਅਤ ੇਬ੍ਲੈਕ ਰਹਸਟਰੀ ਮੰਥ ਲਈ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਜੜੁ।ੋ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਜਨਵਰੀ, 2020) – ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦ ੇਕਈ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਿੱਦਾ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਮਲ ਹੈਰੀਟੇਜ (Tamil Heritage) ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਚਾਈਨੀਜ 

ਰਨਊ ਯੀਅਰ (Chinese New Year) ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਲੈਕ ਕੈਨੇਰਡਅਨਸ (Black Canadians) ਦ ੇਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ 
ਰਦਓ। 
 

ਤਰਮਲ ਹੈਰੀਟਜੇ ਮੰਥ (Tamil Heritage Month)  

 

ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਤਰਮਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਤਰਮਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 24 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜ ੇਤਿੱਕ, ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City Hall Atrium) ਰਵਖੇ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ ਅਤੇ 
ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰੰਪਰਰਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਓ, ਲਾਈਵ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਜਾ ਲਓ ਅਤੇ ਤਰਮਲ 

ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। 
 

ਚਾਈਨੀਜ ਰਨਊ ਯੀਅਰ (Chinese New Year) 

 

ਐਤਵਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) 

ਰਵਖੇ ਲੁਨਾਰ ਰਨਊ ਯੀਅਰ (Lunar New Year), ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ ਯੀਅਰ ਆਫ ਦ ਰੈਟ (Chinese Year of the Rat) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ। ਇਸ 

ਲਾਈਵ ਜਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਰਸਿੱਧ ਡਰੈਗਨ ਅਤੇ ਲੋਇਨ ਡਾਂਸ, ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 

ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਾਈਨੀਜ ਰਬ੍ਜਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Brampton Chinese 

Business Association) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਦ ੇਨਾਲ ਐਚ.ਐਸ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. (HSBC) ਅਤੇ ਮੈਂਡਰਰਨ 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (Mandarin Restaurant) ਵਿੱਲੋਂ  ਸਮਰਰਥਤ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਲੈਕ ਰਹਸਟਰੀ ਮੰਥ (Black History Month) 

 

ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਬ੍ਲੈਕ ਰਹਸਟਰੀ ਮੰਥ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਲੈਕ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ 
ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਬ੍ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਕੇਨ ਰਵਿਲੈਨਸ ਸਕਵੇਅਰ (Ken Whillans Square) ਰਵਿੱ ਚ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦ ੇ

ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰੋ। ਰਫਰ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਰਵਖੇ ਬ੍ੀਟ ਆਫ ਬ੍ਲੈਕ ਰਹਸਟਰੀ ਮੰਥ (Beat of Black 

History Month) ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜ ੇਤਿੱ ਕ, 

ਕਨਸਰਵੇਟਰੀ (Conservatory) ਰਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਰਟੇਲ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਟਰੀਅਮ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ 6 

ਵਜੇ ਇਿੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਗੀਤ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ੁਲਾਰਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।  
 



 

 

ਬ੍ਲੈਕ ਰਹਸਟਰੀ ਮੰਥ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦ ੇਇਿੱਛੁਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨ ੰ , ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਜਨਵਰੀ ਤਿੱਕ ਰਸਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜੀ ਦੇਣ 

ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇਜਾਓ (Visit our website for details)। 
 

ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਰਕਗਰਨਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community Recognition Program) ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ 
ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਸਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ ਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹਨ। 
 

ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਹਵਾਲਾ 
 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਲੋਂ , ਸਾਨ ੰ  
ਆਸ ਹੈ ਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਤਰਮਲ ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ, ਚਾਈਨੀਜ ਰਨਊ ਯੀਅਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਬ੍ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਰਪਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਰਨਵਾਸੀ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।” 
 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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