
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਠੇੈ-ਬ੍ਠੇੈ 

 ਹੀ ਕਨੇੈਡਾ ਡੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਜੂਨ, 2020) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ www.brampton.ca/canadaday ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇ(Canada Day) 

ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦ ੇਇਲਾਵਾ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੜਕ ਤ ੇਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, 1 

ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਹਰ ਵਾਰਡ ਜੋੜੀ ਰਵਿੱ ਚ, ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ, ਫੂਡ ਟਰਿੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬ੍ੇਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਬ੍ਸਕੁਟਾਂ (ਕੁਕੀਜ) ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਇਹ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟਸ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 

ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਵਾਹਨ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬ੍ੈਠੇ ਰਰਹਣ। ਆਪਣ ੇਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਨਵਾਸੀ ਲਾਈਵ 

ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਟਰਿੱਕ ਦੀ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ 

ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਰਹਨ ਕੇ, ਸਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਿੱਕ, ਵਾਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਬ੍ਸਕੁਟ ਦੇਣਗੇ। 
 

ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:45 ਵਜ ੇਤਿੱਕ: ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5  

 

340 ਵੋਡਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (340 Vodden Street East) ਰਵਖੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Century Gardens Recreation 

Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਓ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos) ਅਤੇ ਪਾਿੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente) ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੰੂ 

ਦੇਖੋਗੇ! ਦ ਜੈਜ਼ ਮਕੈਰਨਕਸ (The Jazz Mechanics) ਵਿੱਲੋਂ  ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਦ ਮਾਈਟੀ ਕੋਬ੍ (The Mighty Cob) ਤੋਂ ਭੋਜਨ 

ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬ੍ੇਕਰੀ ਓਕੇਜਨਸ (OccaSSions) ਤੋਂ ਸਨੈਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਰਬ੍ਸਕੁਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
 

ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜ ੇਤੋਂ 12:45 ਵਜ ੇਤਿੱਕ: ਵਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6  

 

ਏਬ੍ਲੇਟ (Ablett) ਅਤੇ ਕੂਪਰ (Cooper) ਵਿੱਲੋਂ  ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਦ ਮਾਈਟੀ ਕੋਬ੍ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗਰੈਂਡ ਬ੍ੇਕਰਸ 

(Grand Bakers) ਵਿੱਲੋਂ  ਸਨੈਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਰਬ੍ਸਕੁਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 1050 ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ ਪਾਰਕਵ ੇਵੈਸਟ (1050 Sandalwood 

Parkway West) ਰਵਖੇ ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਓ। ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ 
ਕਾਉਂਸਲਰ, ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) ਅਤੇ ਡਗ ਰਵਿਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਿੱ ਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬ੍ਸਕੁਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:45 ਵਜੇ ਤਿੱਕ: ਵਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੋਕ ਕਲਿੱ ਬ੍ (Brampton Folk Club) ਵਿੱਲੋਂ  ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਜੈਮੀਜ ਕਰੈਕਡ ਕੋਰਨ (Jamie’s Cracked Corn) ਤੋਂ 
ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਕਰਸਟੀਨਾਜ ਟੋਰਰਟਨਾ ਸ਼ੌਪ (Cristina’s Tortina Shop) ਤੋਂ ਸਨੈਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਬ੍ਸਕੁਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 69 

ਏਰਲਅਟ ਸਟਰੀਟ (69 Elliott Street) ਰਵਖੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਰੇਨਾ (Memorial Arena) ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਓ। ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff 

Bowman) ਅਤੇ ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:45 ਵਜੇ ਤਿੱਕ: ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8  

 

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

ਸੈਲਰਟਕ ਬ੍ੈਂਡ ਐਰਰਨਜ ਮਾਰਲੋਰ (Celtic Band Erin's Marlore) ਵਿੱਲੋਂ  ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਦ ਮਾਈਟੀ ਕੋਬ੍ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ 

ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕੇਕਸ ਬ੍ਾਇ ਐਰਮਲੀ ਕੇ (Cakes by Emily K) ਵਿੱਲੋਂ  ਸਨੈਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਰਬ੍ਸਕੁਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 1100 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ 

ਡਰਾਈਵ (1100 Central Park Drive) ਰਵਖੇ ਗਰੀਨਬ੍ਰਾਇਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Greenbriar Recreation Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਓ। ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ 

ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini) ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams) ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:45 ਵਜੇ ਤਿੱਕ: ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10  

 

ਬ੍ਿੱਗਾ ਰਸੰਘ (Bagga Singh) ਵਿੱਲੋਂ  ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਦ ਮਾਈਟੀ ਕੋਬ੍ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬ੍ੇਕਰੀਆਂ, ਲੈਕੋਸਟ ਬ੍ੇਕਰੀ 
(Lacoste Bakery) ਅਤੇ ਕੁਕੀਜ ਬ੍ਾਇ ਰਡਜ਼ਾਈਨ (Cookies by Design) ਵਿੱਲੋਂ  ਸਨੈਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਬ੍ਸਕੁਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 10150 ਦ 

ਗੋਰ ਰੋਡ (10150 The Gore Road) ਰਵਖੇ ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਓ। ਇਿੱਥੇ, 
ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਰ ਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet Dhillon) ਅਤੇ ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। 
 

ਕਰੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਉਪਾਅ 

 

ਕੋਰਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਜਹੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਬ੍ਨਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰਣ 

ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਰਹਣ। ਰਸਟੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਮਾਸਕ 

ਪਰਹਣਨ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਸ ਰਜਹੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿੱਖਣ।  
 

ਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ – ਔਨਲਾਈਨ ਮਨਾਓ! 

 

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਟੀ www.brampton.ca/canadaday ਤ ੇ

ਔਨਲਾਈਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਰਨਵਾਸੀ ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ, ਪਟਾਰਕਆਂ ਦ ੇ

ਆਭਾਸੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਰਡਸਪਲੇ, ਪਰਰਵਾਰ ਦ ੇਮਨਪਸੰਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੋ (JUNO) ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਸਪਲੈਸ਼ ਐਨ ਬ੍ੂਟਸ (Splash’N Boots), 

ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਜੂਨੋ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ, ਵਾਕ ਆਫ ਦ ਅਰਥ (Walk Off The Earth) ਦ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/canadaday ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਕੈਨੇਡਾ ਡ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਰਵਖੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ, ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 

ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱ ਰ ਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਹੈਲੋ ਆਖੋ, ਅਤੇ ਰਫਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਓ!”  

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ 

ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨੋ, ਪੂਰੀ ਤਰਿਾਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਲਈ 

ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ, www.brampton.ca/canadaday ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਰਕਆਂ ਦੇ 
ਰਡਸਪਲੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।” 

http://www.brampton.ca/canadaday
http://www.brampton.ca/canadaday
http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

- ਗੁਰਪਰੀਤ ਰ ਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet Dhillon), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ 

ਐਡਂ ਕਲਚਰ  

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਿੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਰਿੇਗੰ  ਮਨਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਿੱ ਠੇ ਜੁੜ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ 

ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ ਕੇ, ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।”   

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ, ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ, 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   

“ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਰਕਆਂ ਦ ੇ

ਰਡਸਪਲੇ ਤਿੱਕ, ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਤ ਤਿੱਕ ਜਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ 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 ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

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