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2021 ਦੀ ਰਿਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਵੀ ਲਈ ਮਅੇਰ ਪਟੈਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਿ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਿਾਲ ਔਿਲਾਈਿ ਜੜੁ ੋ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ (9 ਫਰਵਰੀ, 2021) – ਸ਼ਿੀਵਾਰ, 13 ਫਰਵਰੀ ਿ ੰ  ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਿੀ 
ਪਰੰਪਰਾ, ਮੇਅਰਸ ਰਿਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਵੀ (Mayor’s New Year’s Levee) ਵਾਸਤੇ ਆਭਾਸੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਤੌਰ ਤ,ੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਿ ਅਤੇ 
ਕਾਉਂਰਸਲ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਿਾਲ ਜੁੜੋ।  
 

ਇਸ ਸਾਲ, ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਕਾਰਿ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਸ ਬ੍ੇ ਦੇ ਬੰ੍ਦ ਿੋਣ ਿਾਲ, ਮੇਅਰਸ ਲੇਵੀ (Mayor’s Levee) ਦਾ ਆਯੋਜਿ ਔਿਲਾਈਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਿ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਸੁਆਗਤੀ ਸੁਿੇਿੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਗੇ, ਉਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਮੇਅਰ ਦਾ ਿਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਬ੍ੋਧਿ ਿੋਵੇਗਾ।  
 

ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਰਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਵੰਿ-ਸੁਵੰਿੇ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦ ੇਿਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣ ੇਰਗਆਿ ਿ ੰ  ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ 

ਗੇਮ, ਕਿ ਟ (Kahoot) ਐਪ (ਰਜਸਿ ੰ  ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਿਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ) ਜਾਂ ਔਿਲਾਈਿ, www.kahoot.it/ ਤ ੇਵਰਤਦੇ ਿੋਏ, ਸੈਲ ਫੋਿਾਂ 
ਤ ੇਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਪੰਜ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਪਰਤੀਯੋਗੀ, ਡਾਉਿਟਾਉਿ ਦ ੇਰਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦਾ ਈ-ਰਗਫਟ ਕਾਰਡ ਰਜੱਤਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਬ੍ਸਾਈਡ 

ਰਪਕਅੱਪ (ਪਗਡੰਡੀ ਦ ੇਰਕਿਾਰੇ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣਾ) ਦ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ, ਔਿਲਾਈਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ।  
 

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਵੀ ਰਵੱਚ ਆਭਾਸੀ ਫੋਟੋ ਬ੍ ਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਖੱਚ ਕੇ, ਉਿਿਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਿ ੰ  
ਿੈਸ਼ਟੈਗ #BramptonLevee ਦ ੇਿਾਲ ਔਿਲਾਈਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਕਰਸਟੀਿਾ ਿੋਵੋਰਿ (Cristina Howorun), ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਿੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰਵੱਚ ਰਸਟੀ ਟੀਵੀ (CityTV) ਦੀ 
ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤ  ਪੱਤਰਕਾਰ ਿੈ।  
 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਔਿਲਾਈਿ, www.brampton.ca/events ਤ ੇਦੇਖੋ। 
 

ਰਿਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਵੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਿੈ, ਰਜਸਿ ੰ  ਕੈਿੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਫੈਡਰਲ, ਪਰੋਰਵੰਸੀਅਲ, ਰੀਜਿਲ ਅਤੇ ਰਮਊਰਿਰਸਪਲ ਲੈਵਲਸ ਰਵੱਚ ਮਿਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਦੀ ਰਿਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਵੀ ਿੇ, ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਜਸ਼ਿ ਦਾ ਮਾਿੌਲ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਿਾਲ ਰਮਲਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਿਾਏ ਿਿ।    
 

ਿਵਾਲਾ 
 

“ਰਿਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਵੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਿਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਿਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਿ-ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਿੈ। ਇਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਰਵੱਚ, ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਿ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਰਕ ਇਸ ਸਾਲ, ਰਿਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਵੀ ਅਲਗ 
ਿੋਵੇਗੀ, ਰਫਰ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਜਸ਼ਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿਾਲ ਜੁੜਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ!” 

− ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਿ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ  
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ਕਿੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਿਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਿ ੰ  ਰਧਆਿ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਿ-ਸੁਵੰਿੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਵੇਸ਼ ਿ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਿੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਿਵੀਿਤਾ ਿ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਿਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਿਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 
 

 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਗੁਰਰਵੰਦਰ ਰਸੰਘ (Gurvinder Singh) 

ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਿਟੀ ਐਿਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਿਕੇਸ਼ਿ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ  

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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