
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 
ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਲੋੈ ੀਨ ਮਨਾਓ! 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2020) – ਇਸ ਸਾਲ, ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਹੈਲੋ ੀਨ (Halloween)  ਿੱਿਰੇ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਰਨ ਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾ ਟੀ  ਸਤਾਂ ਟੰਗਣ ਅਤੇ ਘਰ ਰ ਿੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾ ਨਾ ਹੈਲੋ ੀਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਾ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ, ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕ ੇਪੇਸ਼ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਟਰਕ ਔਰ ਟਰੀਰਟੰਗ 

 

ਸੂਬ੍ੇ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦ ੇਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸ਼ੋਰਿਤ ਸਟੇਜ 2 ਰ ਿੱਚ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel 

Region) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਯੂਰਨਟ ਰੀਜਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰੰਪਰਰਕ ਰਟਰਕ ਔਰ ਟਰੀਰਟੰਗ (ਭੂਤਾਂ  ਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਰਹਨ ਕੇ 

ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਡੀਜ ਮੰਗਣਾ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦ ੇਰ ਕਲਰਪਕ ਤਰੀਰਕਆਂ ਤ ੇਰ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਰਟੀ  ਾਲੇ ਕਿੱਪੜੇ ਪਰਹਨ ਕੇ, ਆਭਾਸੀ ( ਰਚੁਅਲ) ਗਤੀਰ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰ ਿੱਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨਾ 
• ਘਰ ਰ ਿੇ ਕਿੱਦੂ ਸਜਾਉਣਾ 
• ਮੂ ੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਰਾ ਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ 
• ਮੋਹਰਲੇ ਲਾਅਨ ਸਜਾਉਣਾ 

 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ  ਾਸਤੇ, ਪਰਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
ਦ ੇਮਜੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲੋ ੀਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! 

 

ਕਿੱਦੂ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ  
 

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤਾਂ  ਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਭਰੋ ਅਤੇ ਕਿੱਦੂ ਸਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਂ ਰਦਿਾਓ। 16 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਦ ੇਰ ਚਕਾਰ ਆਪਣ ੇਸਜਾਏ ਹੋਏ 

ਕਿੱਦੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਾਕੀ, ਸਕੇਰਟੰਗ ਜਾਂ ਰਫਟਨੈਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton 

Recreation) ਪਾਸ ਦ ੇ50 ਜੋਰੜਆਂ ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਰਜਿੱਤ ਸਕ!ੋ ਪੂਰੇ  ੇਰ ੇ www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਹਨ।  
 

ਮੁਫ਼ਤ ਮਨੋਸਟਰ ਮਸ਼ੈ ਗਤੀਰ ਿੀ ਰਕਿੱ ਟਾਂ 
 

ਘਰ ਰ ਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਹੈਲੋ ੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬ੍ਣੋ! ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਕਿੱਟ  ਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਿੁਦ ਦਾ ਰਾਿਸ਼ ਬ੍ਣਾਓ ਅਤੇ 
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਔਨਲਾਈਨ ਰਟਊਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰੋ। 19 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਗਤੀਰ ਿੀ ਰਕਿੱਟਾਂ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ ਉਪਲਬ੍ਿ 

ਹਨ। ਪੂਰੇ  ੇਰ  ੇwww.brampton.ca/recreation ਤ ੇਹਨ।   
 

ਕਰਾਫਟੀਐਸਟ ਕੌਸਰਟਊਮ (ਰਸ਼ਲਪਕਾਰੀ  ਾਲੀ ਪਸ਼ੁਾਕ) ਦਾ ਮਕੁਾਬ੍ਲਾ 
 

ਇਸ ਹੈਲੋ ੀਨ, ਕਰਾਫਟੀ (ਰਸ਼ਲਪਕਾਰ) ਬ੍ਣੋ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਹੈਲੋ ੀਨ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬ੍ਣਾਓ! ਰਸਟੀ, 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ 
 ਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਰਤੰਨ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ  ਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਹਰ ਬ੍ਿੱਚ ੇਲਈ ਿਾਸ ਸਕਰੌਲ ਅਤੇ ਰਗਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਜਾਂ ਦ ੇ
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ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਗ ਰ ਹਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰੀਜਨਲ 

ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੈ  ਰਸ਼ੰਜਰ (Nav Chhinzer), ਪੀਲ ਰਡਰਸਰਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡ 

ਟਰਸਟੀ ਕੈਥੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ (Kathy McDonald) ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਐਕਰਟੰਗ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰ ਰਸਜ ਡੇਰੇਕ ਬ੍ੋਇਸ (Derek 

Boyce)।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕਲ ਟਰੀਟ ਰ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਰਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕ ੇਲਈ, 31 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਅਤੇ 6 ਨ ੰਬ੍ਰ ਰ ਚਕਾਰ, 

#BramptonCraftiestCostume2020  ਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲਓ!  

 

ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਰਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤ ੇਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
 

ਗਰਟੇ ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਕੁਾਬ੍ਲਾ 
 

ਇਸ ਸਾਲ, ਗਰੇਟ ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ (Great Pumpkin Party) ਆਭਾਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦੂ ਸਜਾਉਣ  ਾਲੇ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਰਕ ਜੈਕਬ੍ਸਨ 

(Rick Jacobson) ਅਤੇ ਰਾਏ ਰਕਸ਼ੋਲਮ (Roy Chisholm) ਨੰੂ ਬ੍ੁਿੱ ਤਕਾਰੀ  ਾਲੀ ਅਤੇ 3D ਜੈਕ-ਓ’-ਲੈਂਟਰਨਸ (ਕਿੱਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਟੈਣਾਂ) (3D 

Jack-o’-Lanterns) ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿੋ! ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ੇਰਸਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਕਿੱਦੂ ਸਜਾਉਣ ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ (Pumpkin Decorating Contest) ਰ ਿੱਚ 

ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ।  
 

ਹੈਲੋ ੀਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਆਖ਼ਰੀ  ਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਰਹਨੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦੂਆਂ ਨੰੂ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਤਸ ੀਰ ਲ ੋ। ਇਿੱਥੇ (here) ਦੇਿੋ ਰਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦੂਆਂ ਨੰੂ ਕੰਪੋਸਟ ਰਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਰਜਿੱਤਣ ਦ ੇਮੌਕੇ ਲਈ, 1 ਅਤੇ 6 ਨ ੰਬ੍ਰ ਰ ਚਕਾਰ, 

#BramptonHalloween2020  ਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਆਪਣੀ ਤਸ ੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ! 

 

ਰਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਸਟੀ ਨੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਿਆ ਰਕ ਉਹ ਗਰੇਟ ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਾਬ੍ ਨਾ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਭੋਜਨ ਆਈਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 
ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਨੰੂ, ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ  ੀ ਰਕਤੇ  ਿੱਿ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਰ ਿੱਚ ਕੋਈ  ੀ ਸੰਭ  ਰਕਮ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ ੇ

ਰ ਚਾਰ ਕਰੋ।  
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਸੂਬ੍ੇ ਦ,ੇ ਰਟਰਕ ਔਰ ਟਰੀਰਟੰਗ  ਾਸਤੇ ਸਲਾਹ  ਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੈਲੋ ੀਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ 

ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਰ ਿੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਰਸ਼ਲਪਕਾਰੀ  ਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ, ਕਿੱਦੂ ਸਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਰੇਟ ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਇਸ ਹੈਲੋ ੀਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਰਪਆਰਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ 

ਰ ਿੇ ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰ ਾਰ  ਾਸਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਕਈ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਗਤੀਰ ਿੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਰਜਿੱ ਤਣ ਦ ੇਮੌਕੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬ੍ਰਲਆਂ ਰ ਿੱਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਜਰੂਰ ਲ ੋ!” 
-  ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10, ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ੀਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਰਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਘਿੱਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭੂਤਾਂ 
 ਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਰਹਨੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਰ ਿੀਆਂ ਦੇਿੋ ਅਤੇ #BramptonCraftiestCostume2020  ਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇ
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ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਰਹਨੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣ ੇ

ਕਿੱਦੂਆਂ ਰ ਿੱਚ ਿਾਦ ਪਾਓ ਤਾਂ #BramptonHalloween2020  ਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਤਸ ੀਰ  ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਸਾਂਝੀ ਕਰੋ!” 
- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5,  ਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਹੈਲੋ ੀਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸੁਰਿੱ ਰਿਆ 

ਉਪਾ ਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਰ ਿੱਚ ਰਰਹ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ। ਕਿੱਦੂ ਸਜਾਓ, ਮੋਨਸਟਰ ਮੈਸ਼ ਗਤੀਰ ਿੀ ਰਕਿੱਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਇਸ ਰਦਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲ ੋ!” 
- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਿਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਿਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਿੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਿਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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