
 

 

 ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤ ੇਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਦੇ ਨਾਲ, ਿਰਪਰੰ ਗਡਲੇ 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ ਰਿਖ ੇਮਾਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡੇ ਮਨਾਓ  

  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਮਾਰਚ, 2022) – ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. (CBC), ਰਿਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
(Brampton Library) ਅਤੇ ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਿ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਿਲੈਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ (ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) (Arts, Culture and 

Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਰਿਿੱ ਚ, 30 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਿਰਪਰੰ ਗਡੇਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 
(Springdale Brampton Library) ਰਿਿੱ ਚ ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡੇ (My Brampton Day) ਨਾਮਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।  

ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡ ੇ

ਿਰਪਰੰ ਗਡੇਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ  

10705 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (10705 Bramalea Road) 

ਬ੍ੁਿੱ ਧਿਾਰ, 30 ਮਾਰਚ 

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੈਡਊਲ 

• ਿਿੇਰੇ 11 ਿਜ ੇ– ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਰਬ੍ਓਲਾ ਇਡੋਉ (Abiola Idowu) ਦੁਆਰਾ ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਟੋਰੋਂਟੋ (CBC Toronto) ਿਿੱਲੋਂ ਲਗਾਈ 

ਗਈ ਕਲਾਰਕਰਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁਿੱ ਕਣਾ 
• ਦੁਪਰਹਰ 12 ਿਜ ੇ- ਅਰਬ੍ਓਲਾ ਇਡੋਉ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਰਟਿ ਆਰਟ ਐਕਟੀਿੇਸ਼ਨ, ਰਜਿਦੀ ਿਰਹ-ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਿਿੱਲੋਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

• ਸ਼ਾਮ 5:30 ਿਜੇ – ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਟੋਰੋਂਟੋ ਦਾ ਿੁਣਨ ਿਾਲਾ ਇੰਟਰਐਕਰਟਿ ਿੈਸ਼ਨ  

• ਸ਼ਾਮ 7:30 ਿਜੇ – ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਊਰੋ (Brampton Bureau) ਦੇ ਨਿ ਨਾਨਿਾ (Nav Nanwa) ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰਿਿੱ ਚ 

ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ, ਔਲ ਰੋਡਿ ਲੀਡ ਟ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (All Roads Lead to Brampton) 

ਅਰਬ੍ਓਲਾ ਇਡਉੋ ਦ ੇਨਾਲ, ਮਫੁਤ ਲਾਈਿ ਰਿੰਡ ੋਮਰੁਾਲ ਆਰਰਟਿਟ ਐਕਟੀਿਸ਼ੇਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਿ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ (ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਰਿਿੱ ਚ, 

ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਕੈਨਿਾਿ ਰਿਿੱ ਚ ਬ੍ਦਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰ ਅਰਬ੍ਓਲਾ ਇਡੋਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 

ਿਿੱਡੀਆਂ ਰਖੜਕੀਆਂ ਤੇ ਰੇਖਾ ਰਚਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਹੈ, ਕਈੋ ਅਨੁਭਿ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 



 

 

ਰਟਕਟਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਰਹਮਾਨਾਂ ਨ ੰ , ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-ਪਰਰੇਰਤ ਿਿੈਗ ਪਕੈ ਦਾ ਿੀਰਮਤ-ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਮਲੇਗਾ। ਿਰੇਰਿਆਂ ਅਤੇ 

ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, cbc.ca ਤੇ ਜਾਓ।  

ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਟੋਰੋਂਟੋ ਨੇ, 2021 ਦੇ ਪਤਝੜ ਰਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਖਾਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਊਰ ੋਬ੍ਣਾਇਆ ਿੀ। ਿਮਰਰਪਤ ਪਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਨਰਮਾਤਾਿਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਲੋਕਲ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਿਾਲੇ 

“ਅਿੀਂ ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਰਪਰੰ ਗਡੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਿਖ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਰਹਿੱ ਿੇ ਿਜੋਂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਿੁਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ, ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੀ, ਇਿ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਇੰਨਾ ਖਾਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਿਧੀਆ ਹੈ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਖਾਿ ਥਾਂ ਿਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ, ਜ ੋਇਹ ਹੈ।  ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦੇਖ ਕ ੇਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. 

ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਰਬ੍ਓਲਾ ਇਡੋਉ, ਿਾਡੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਮੋਜੈਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ, 

ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਿਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਿਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਿ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ 

“ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਟੋਰੋਂਟੋ ਨ ੰ , ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪਰਿੰਨਾ ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ (Prasanna Rajagopalan), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਰਨਰਲਜਮ +ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ, ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਟੋਰੋਂਟੋ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨ ੰ , ਇਿ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਤੇ ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਿਾਨ ੰ  ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ 
ਰਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਰਫਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਿਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੇਂ 
ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਿਾਿਤੇ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ!” 

- ਟੋਡ ਕਾਇਲ (Todd Kyle), ਚੀਫ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਿ ਅਫਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 

“ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਨ ੰ , ਅਰਬ੍ਓਲਾ ਦੀ ਨਿੀਂ ਕਲਾਰਕਰਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁਿੱ ਕਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਇੰਟਰਐਕਰਟਿ ਰਿੰਡੋ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ ਿਮੇਤ – ਇਿ ਖਾਿ ਰਦਨ ਨ ੰ  
ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਖ ੇਿਾਡੇ ਦੋਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਅਤੇ 

ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਿਾਿਤੇ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਖਾਿ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਲੋਕਲ ਪਰਰਤਭਾ ਅਤੇ ਿਿੀਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਡਾ 
ਿੰਗਠਨ, ਆਰਟਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।" 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fnews%2Fcanada%2Ftoronto%2Fhey-brampton-cbc-is-in-your-city-1.6371463&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccc87de059421489d6e7208da05d442c6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637828706455513096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mRIYD0Rysq4tsFlRESLJohEDXJG7MUwQr8F5W93UBWo%3D&reserved=0


 

 

- ਨੁਿੀ ਰਿਿੱ ਧ  (Nuvi Sidhu), ਚੇਅਰ, ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਿ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਿਲੈਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ (ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) 

  

-30- 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ 
ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@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
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