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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਨੁਾਰ ਰਨਊ ਯੀਅਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ  
ਅਤੇ ਯੀਅਰ ਆਫ ਦ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਜਨਵਰੀ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਲੁਨੱਰ ਰਨਊ ਯੀਅਰ (Lunar New Year) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 

ਅਤੇ ਯੀਅਰ ਆਫ ਦ ਟਾਈਗਰ (Year of the Tiger) ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 2022, ਯੀਅਰ ਆਫ ਦ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ – ਜੋ ਤਾਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ 
ਰਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਲਨੱੁਰ ਰਨਊ ਯੀਅਰ ਆਰਟ ਿਕਵਅੇਰ (Lunar New Year Art Square) 

ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਿ ਿਕਵੇਅਰ, 33 ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ (Daily Times Square, 33 Queen Street West) 

2 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਾਈਨੀਜ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ (Brampton Chinese Business Association) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) 

ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਿ ਿਕਵੇਅਰ (Daily Times Square) ਰਵਖੇ ਇੱਕ ਅਿਥਾਈ ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਪਰਦਸ਼ਨੀ ਰਡਿਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 

ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਵਰਿੇ ਅਤੇ ਈਿਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਵੱਚ, ਚਾਰ ਲੋਕਲ 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਅਰਬ੍ਓਲਾ ਇਡੋਵੁ (Abiola Idowu), ਖੌਲਾ ਰਿੱਦੀਕੀ (Khaula Siddique), ਿਕੌਟ ਰਗਵਨ (Scott Given) ਅਤੇ ਰਕਰਿ ਮੁਨੁਿਾਮੀ 
(Chris Munusami) ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਲਨੱੁਰ ਰਨਊ ਯੀਅਰ ਦ ੇਵਰਚਅੁਲ (ਅਭਾਿੀ) ਜਸ਼ਨ  

1 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਰਿਟੀ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪਰਰਕਰਰਆਤਮਕ, ਪਰੰਪਰਰਕ ਈਿਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਰਵਊ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਲੁਨੱਰ ਰਨਊ 

ਯੀਅਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਿਕਣ ਅਤੇ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣ ਿਕਣ।  
 

ਲੁਨੱਰ ਰਨਊ ਯੀਅਰ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/lunarnewyear ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣ ੇਉਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪਰਾਯੋਜਕਾਂ (ਿਪਾਂਿਰਿ), ਅਲਗੋਮਾ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ (Algoma University) ਅਤੇ ਆਰ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. 
(RBC) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਿਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਯੀਅਰ ਆਫ ਦ ਟਾਈਗਰ ਦਾ 
ਿੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਿਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਡੇਲੀ ਟਾਈਮਿ ਿਕਵੇਅਰ ਰਵੱਚ, ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਰਡਿਪਲੇ ਦ ੇਨਾਲ, ਲੁਨੱਰ ਰਨਊ ਯੀਅਰ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚਾਈਨੀਜ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!” 

https://abiolaidowu.com/
https://abiolaidowu.com/
https://khaulasiddique.com/
https://khaulasiddique.com/
https://scottgivengallery.com/#close
https://scottgivengallery.com/#close
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Lunar-New-Year.aspx


 

 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤ ੇਬ੍ੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਲੁਨੱਰ 

ਰਨਊ ਯੀਅਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ 2022 ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਰਆ ਹੋਵੇ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹੀ ਇਿ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਇੰਨਾ ਖਾਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਆਪਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਲੁਨੱਰ ਰਨਊ 

ਯੀਅਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵ ੇਅਤੇ 2022 ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

