
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਹਲੋੈਵੀਨ ਆ ਰਿਆ ਹੈ!  
ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਪਕੂੀ ਅਤ ੇਸਰੁਿੱ ਰਿਅਤ ਰਹੋ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2021) – ਹੈਲੋਵੀਨ (Halloween) ਆ ਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ

ਰਟਰਕ-ਔਰ-ਟਰੀਰਟੰਿ (ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਰਹਨ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਡੀਜ ਮੰਿਣਾ) ਅਤੇ ਸਪੂਕੀ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਸਾਲ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਰਟਰਕ-ਔਰ-

ਟਰੀਟਰਸ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ। 
• ਰਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਆਉਟਡੋਰ ਰਟਰਕ-ਔਰ-ਟਰੀਟ ਕਰੋ। 
• ਰਚਨਾਤਮਕ ਬ੍ਣੋ ਅਤੇ ਰਚਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਬ੍ਣਾਓ! ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਰਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦ ੇਮਾਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 

ਰਚਹਰਾ ਨਾ ਢਕੋ। ਿੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕਿੱਪੜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਣਆ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਦ ੇਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਰਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰਚਹਰਾ 
ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਾਸਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 

• ਦਰਵਾਰਜਆਂ ਤ ੇਭੀੜ ਨਾ ਲਿਾਓ – ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ। 
• ਟਰੀਟਸ ਦਣੇ ਵਾਰਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਿਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 
• ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਹਿੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟਸ ਦ ੇਰਹੇ ਹੋ:  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦ ੇਜਸ਼ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਨਾ ਲਵੋ। 
• ਰਟਰਕ-ਔਰ-ਟਰੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਿਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰੋ। 
• ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰਿੱਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਰਚਹਰਾ ਢਕਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚੋ। 
• ਪੁਸ਼ਾਕ ਰਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵਾਂਿ ਰਚਹਰਾ ਢਕਣ ਦਾ ਕਿੱ ਪੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚੋ। 
• ਰਸਰਫ਼ ਿਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟ ਬੰ੍ਦ ਟਰੀਟਸ ਹੀ ਦੇਵੋ। 
• ਰਟਰਕ-ਔਰ-ਟਰੀਟਰਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੀਟਸ ਲਈ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਚੀਿਣ ਲਈ ਨਾ ਆਿੋ। 
• ਸਾਬ੍ੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦ ੇਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰੋ। 

 

ਹਲੋੈਵੀਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਰੁਿੱ ਰਿਆ  

ਹੈਲੋਵੀਨ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਅਿੱਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਿਤਰਰਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ੋਅਤੇ ਸਿੱਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕੋ। 
 

ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੁਣਦ ੇਸਮੇਂ: 
• ਠੋਕਰ ਲਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਰਡਿੱਿਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿੱ ਿੋ। 
• ਅਿੱਿ ਰੋਧੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ ਚੁਣੋ।   
• ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹੋ। ਚਮਕੀਲੇ ਰੰਿਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਚੁਣ,ੋ ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਦੇਿਣ ਸਕਣ। 

 



 

 

ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ: 
• ਸੁਿੱ ਕ ੇਫੁਿੱ ਲ, ਕੋਰਨਸਟੌਕਸ ਅਤੇ ਕਾਿਜ ਨੰੂ ਬ੍ਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਿੱਿ ਲਿੱ ਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪ ਦ ੇਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਜਾਵਟ ਕਰੋ। 
• ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲਣ ਦ ੇਰਸਰਤਆਂ ਤ ੇਸਜਾਵਟਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। 
• ਬ੍ੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਮਬ੍ਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਮੋਮਬ੍ਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਿਲੋ ਸਰਟਿੱਕਸ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੈਕ-ਓ-ਲਾਲਟੇਨ ਜਲਾਓ। 
• ਠੋਕਰ ਲਿੱ ਿਣ ਦ ੇਿਤਰਰਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਟਰਕ ਔਰ ਟਰੀਟਰਸ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਆਉਟਡੋਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਜਿਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੋ।  
• ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਰਕ ਘਰ ਰਵਚਲੇ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਸਾਰੇ ਅਲਾਰਮ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਟਰੀਟ ਐਕਸੈਸੀਬ੍ਲੀ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਮੌਰਕਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਰਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਰਟਰਕ-

ਔਰ-ਟਰੀਰਟੰਿ ਦ ੇਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਿ ਰਸਰਤਆਂ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਉਪ-ਕਨੰੂਨ) 

(Sign By-law) ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਨਿੀ ਰਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਲੇ ਲਾਅਨ ਤ ੇ

ਟਰੀਟ ਐਕਸੈਸੀਬ੍ਲੀ (Treat Accessibly) ਦਾ ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਜੇਕਰ ਰਕਸੇ ਰਟਰਕ-ਔਰ-ਟਰੀਟਰ ਨੰੂ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 
ਦ ੇਘਰ ਰਵਿੇ ਰਬ੍ਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦ ੇਹੈਲੋਵੀਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਟਰੀਟ ਐਕਸੈਸੀਬ੍ਲੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਲਿੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹਨ: 

• ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਰਕ ਰਟਰਕ-ਔਰ-ਟਰੀਰਟੰਿ ਿੇਤਰ ਦ ੇਰਸਤੇ ਰਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। 
• ਡਰਾਈਵਵੇਜ ਅਤੇ ਪਾਥਵੇਜ ਤ ੇਰਿੱਿੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਟਾਓ 

• ਰਟਰਕ-ਔਰ-ਟਰੀਟਰ ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਵੇ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਹਟਾਓ 

• ਡਰਾਈਵਵੇ ਦ ੇਅੰਤ ਰਵਿੱਚ, ਿੈਰਾਜ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦ ੇਟਰੰ ਕ ਤੇ ਰਟਰਕ-ਔਰ-ਟਰੀਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਣਾਓ। 
• ਰਝਲਰਮਲਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਤੇਜ਼-ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆ,ਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਚ ੇਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਅਤੇ ਬ੍ਚਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੋ। 

 

ਟਰੀਟ ਐਕਸੈਸੀਬ੍ਲੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.treataccessibly.com ਤ ੇਜਾਓ। ਰਸਟੀ ਰਵਿੇ ਪਹੰੁਚ-ਯੋਿਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/accessibility ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਫਰਾਈਟ ਨਾਈਟਸ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਚੋਣਵੇਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਵਿੇ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਫਰਾਈਟ ਨਾਈਟਸ (Fright Nights), 16, 22, 23 ਅਤੇ 29 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ 

ਤਿੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੇਾਰ ਸਪੂਕਟਾਰਕਉਲਰ ਪਰਰਵਾਰਕ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, 
ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸਪੂਕੀ ਫੈਰਮਲੀ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ (Spooky Family Movie Night) * 

• ਵੈਿਨ ਰਾਈਡਸ (Wagon Rides)* 

• Zombie Zumba™ (ਜ਼ੋਂਬ੍ੀ ਜ਼ੁੰ ਬ੍ਾ™) 

• ਏਅਰਬ੍ੁਰਸ਼ ਟੈਟੂਜ (Airbrush Tattoos) 

• ਕਰਾਫਟਸ 

• ਮਨੋਰੰਜਨ 

• ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਰੋਸਰਟੰਿ (Marshmallow Roasting) 

http://www.treataccessibly.com/
http://www.brampton.ca/accessibility


 

 

 

*ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton Recreation) ਵੀ, 13, 20 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੰੂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਵਿੇ, ਸਪੂਕੀ ਸਰਵਮ (Spooky 

Swim) ਅਤੇ ਸਕੇਟਸ (Skates) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਈਟ ਨਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸਪੂਕੀ ਸਰਵਮ ਅਤੇ ਸਕੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ 
ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (cick here)। 
 

ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ 
ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ (Pumpkin Party) ਹੈਲੋਵੀਨ ਦ ੇਜੋਸ਼ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਰਦਨ ਬ੍ਣਾਏ ਰਿੱਿਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ ਵਿੱ ਧ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ! 

1 ਨਵੰਬ੍ਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ, ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਰਹਨ ਕੇ ਕੇਨ ਰਵਹਲੇਨਸ ਸਕਵੇਅਰ (Ken Whillans Square) ਰਵਿੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦੂ ਲੈ 

ਕੇ ਆਓ। ਐਨਵਾਇਰੋਡਰਮ (EnviroDrum) ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਪੌਪਕੋਰਨ ਅਤੇ ਿਰਮ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ 

ਵਰਿੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। ਕਾਰਜਕਰਮ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਕਿੱਦੂ ਕੰਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। 
 

ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰਿੱਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ 

ਸਰਵਸ ਚੈਲੇ (Swiss Chalet) ਵਿੱਲੋਂ  ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਪਰਾਯੋਰਜਤ (ਸਪਾਂਸਰ) ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation 

ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਕਰਾਫਟੀ ਕੌਸਰਟਊਮ ਕੌਂਟੈਸਟ (ਰਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਸ਼ੁਾਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ)  
ਤੁਹਾਨੰੂ 2021 ਹੈਲੋਵੀਨ ਕਰਾਫਟੀ ਕੌਸਰਟਊਮ ਕੌਂਟੈਸਟ (2021 Halloween Crafty Costume Contest) ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਰਜਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਰਦਿਾਓ – #BramptonCraftiestCostume2021 ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਰਹਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਇਸਨੰੂ 31 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ events@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 1 ਨਵੰਬ੍ਰ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ 

ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 

ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਦ ੇਰਨਯਮ ਅਤੇ ਯੋਿਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ brampton.ca/recreation ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਮੈਂ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਰਫਰ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ 

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਰਸਟੀ ਸਪੂਕੀ ਜਸ਼ਨ ਰਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਈਟ ਨਾਈਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਾਫਟੀ ਕੌਸਰਟਊਮ ਕੌਂਟੈਸਟ, ਿਰੇਟ 

ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤਿੱਕ, ਹਰ ਰਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਤਰਜੀਹ ਰਦਓ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ – ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵ!ੇ” 

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

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ 

ਰਕ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਟਰੀਟ ਐਕਸੈਸੀਬ੍ਲੀ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ-ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਰਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਲੇ ਲਾਅਨਾਂ ਤ ੇਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦ ੇਨਾਲ ਟਰੀਟ ਐਕਸੈਸੀਬ੍ਲੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਿਾਉਣ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ 
ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਪਹੰੁਚਯੋਿ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ।”   

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-Fright-Night.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-Fright-Night.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-Fright-Night.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-Fright-Night.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
mailto:events@brampton.ca


 

 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ 
ਕਮੇਟੀ; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ  

 

“ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਰਫਰ ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇਿ ਕੇ ਬ੍ਹੁਤ ਿੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਿਰੀਨ ਰਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਰਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾਂ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਂ ਰਦਿਾਉਣ ਦਾ, ਬ੍ਲਰਕ ਆਪਣ ੇਕਿੱਦੂਆਂ ਨੰੂ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਰਨਬ੍ੇੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਰਜਿੱਤਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਲਈ, ਕਰਾਫਟੀ ਕੌਸਰਟਊਮ ਕੌਂਟੈਸਟ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ 
ਭੁਿੱ ਲੋ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਹੈਲੋਵੀਨ ਆ ਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੂਕਟਾਰਕਉਲਰ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਫਰਾਈਟ ਨਾਈਟਸ ਅਤੇ ਿਰੇਟ ਪੰਪਰਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਫਰ ਆ ਿਏ ਹਨ। 
ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨੋ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ!”   

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, 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 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ 

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

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

 

 
 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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