
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

    
             

ਰਲਊਮੀਨਾਟ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਆ ਰਰਹਾ ਹ!ੈ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਫੈਿਟੀ ਲ ਟੋਰੋਂਟੋ 

(Luminato Festival Toronto), 10 ਅਤੇ 11 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਪਰਹਲੀ  ਾਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਿਟੀ ਲ, 

ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ (Luminato), ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਦੋ ਖਾਿ ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹਣੋਗੀਆਂ।  
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ (Arts, Culture and Creative Industry 

Development Agency) (ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਟ ਰਰਜਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Tourism Brampton) ਨ ੰ , ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਫੈਿਟੀ ਲ 

ਰਲਆਉਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜ ੋਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ (ਰ ਜੀਟਰਿ) ਨ ੰ  ਨਾ ਰਿਰਫ ਇਿ ਪਰੀਮੀਅਰ ਆਰਟਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ, ਬ੍ਲਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 

 ੰਨ-ਿੁ ੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਹੁਤ ਕਝੁ ਅਨੁਿ  ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ੇਗਾ।  
 

ਆਰਟ ਇਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ  

ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 10 ਜ ਨ 

• ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਗੋ ਿਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO Station) 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋ ਿਟੇਸ਼ਨ (Brampton GO Station) 

• ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੋ ਿਟੇਸ਼ਨ (Bramalea GO Station) 

ਆਰਟ ਇਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Art in Transit), ਿਟਰੀਟ ਰਿਏਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰ ਿੱ ਚ ਹਣੋ  ਾਲੀਆਂ 

ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰੋਮਾਂਚ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਚੋਣ ੇਂ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰ ਖ ੇਪੌਪ ਅਿੱਪ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਿ ਰੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਨੁਿ  

ਹੋ ੇਗਾ, ਰਜਿਨ ੰ  ਤੁਿੀਂ ਰਬ੍ਲਕੁਿੱਲ ਛਿੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। 

ਔਲ ਇਨ ਗੁਿੱ ਡ ਟਾਈਮ  

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 11 ਜ ਨ 

ਲੋਫਰਿ ਲੇਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Loafer’s Lake Recreation Centre) 

 

ਰਪਛਲੇ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰ਼ੰਿਦਗੀ ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਕਿੇ ਿਮਾਰੋਹ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱਟ ਿਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਕਰੋ ਡ-19 (COVID-19) 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਿਾਡੀ ਿਮਰਿੱਿਾ ਅਤੇ ਿਮਾਂ ਗੁਜਾਰਨ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨ ੰ  ਰਕੋ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 
 

ਔਲ ਇਨ ਗੁਿੱ ਡ ਟਾਈਮ (All in Good Time), ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਪਆਰ, ਧੰਨ ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਨਰਦੇਰਸ਼ਤ ਿਮਾਰੋਹ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿੱਦਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਯੋਗਤਾ  ਾਲੇ 

ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮ ਹਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਐਕਟੀ ੇਸ਼ਨ, ਿਾਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਜੋੜਨ, ਿਾਡੇ ਰਦਲਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੁਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਿਰੀਰ, ਼ਿਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਰ ਚਕਾਰਲੇ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਹਿ ਿ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਿਰੀਰਕ ਤਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਔਡੀਓ ਅਤੇ ਰ ਜਅੁਲ 

ਪਰੋਂਪਟ  ਰਤਦਾ ਹੈ।  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx


 

 

 

ਰਲਊਮੀਨਾਟ ੋਫਿੈਟੀ ਲ ਟਰੋੋਂਟ ੋਦ ੇਬ੍ਾਰ ੇਰ ਿੱ ਚ  

ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਫੈਿਟੀ ਲ ਟੋਰੋਂਟੋ,  ਿੱਡੀਆਂ, ਿਪਸ਼ਟ ਿਮਕਾਲੀਨ ਕਲਾਰਕਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਕਨ ੀਨਰ ਅਤੇ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਹੈ। ਹਰ ਿਾਲ ਜ ਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ, 

ਅਿਧਾਰਨ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਰਧਕਾਰ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਰ ਿੱ ਚ 

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ ਫੈਿਟੀ ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਪ ਰੇ ਿਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਰ ਕਾਿ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨ ੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਰਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਦੇ 

 ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਅ ਾ਼ਿ ਨ ੰ  ਗਲੋਬ੍ਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ, ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਰਿਰਤਾ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਨ ੰ  ਅਧਾਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਿ ਤੋਂ ਖਾਿ ਗਿੱਲ ਹੈ ਰਕ ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ, ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ 

ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਰੇਰਤ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਫੈਿਟੀ ਲ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, luminatofestival.com ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹ ਾਲੇ 

“ਅਿੀਂ ਪਰਹਲੀ  ਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ! ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਖਾਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਦ  ਅਤੇ ਅਜ ਬ੍ੇ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, 10 ਅਤੇ 11 ਜ ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ।” 

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

“ਇਹ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੌਕਾ ਹੈ! ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ ਨ ੰ , 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਰਿਿੱ ਧ ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਅਨੁਿ  ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਹੇਿੱ ਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10, ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਿੱ ਿੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿਾਡੇ ਖਦੁ ਦੇ ਬ੍ਕੈਯਾਰਡ ਰ ਿੱ ਚ ਹੀ ਇਿ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਅਨੁਿ  

ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ!” 

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

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਕਾਉਂਰਿਲ ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ  

“ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਅਨੁਿ  ਰਲਆਉਣ  ਾਿਤੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖ ੇ

ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluminatofestival.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3bc7d261b877493e490508da23a7efde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637861501437403339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hQr%2B4itN6BD8PRiEi1U%2F0QmT3x%2FsvQX5CtvhfGNv%2BXs%3D&reserved=0


 

 

“ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ, ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾ਼ਿਰ ਹੈ, ਜ ੋਿਾਨ ੰ  ਿਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਰਪਛਲੇ ਕੁਝ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਮਲੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ 
ਇਿ ਿਾਲ ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਲਆਉਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਈ ਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। 
ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ 2022, ਪ ਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਿਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਿ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ  ਾਿਤੇ, 

ਕਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪ ਰਨ ਰਰਮਾਈਡਂਰ ਹ ੋੇਗਾ।” 

- ਿੇਰਲਆ ਿਰਮਿ (Celia Smith), ਿੀ.ਈ.ਓ., ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਫੈਿਟੀ ਲ ਟੋਰੋਂਟੋ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰ ਿੱਚ 

ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ  ਧਾਉਣ 

ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ 

Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਫੈਿਟੀ ਲ ਟੋਰੋਂਟੋ 2022 ਦੇ ਰਹਮਾਇਤੀ 

ਫਾਊਂਰਡੰਗ ਿਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਪਰੋਰ ੰਿ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Province of Ontario) 

ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ (Government of Canada), ਰਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ (City of Toronto) 

ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਡੀਲੈਕ ਫੇਅਰਰ ਊ (Cadillac Fairview), ਮੇਟਾ (Meta), ਬ੍ੀ.ਐਮ.ਓ. (BMO), ਟੀ.ਡੀ. ਬ੍ੈਂਕ ਗਰੁਿੱ ਪ (TD Bank Group), ਲੋਬ੍ਲਾਅ ਕੰਪਨੀਜ ਰਲਰਮਟੇਡ 

(Loblaw Companies Limited), ਓ.ਐਲ.ਜੀ. (OLG), ਹੈਚ (Hatch), ਬ੍ਲ ਮਬ੍ਰਗ (Bloomberg), ਪਾ ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Power Corporation of Canada), 

ਰਕੰਗਿੈਟ ਕੈਪੀਟਲ (Kingsett Capital), ਔਕਿਫੋਰਡ ਪਰਾਪਰਟੀਜ (Oxford Properties) ਆਰਦ 

ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡਸ਼ੇਨਿ ਅਨੋਨੀਮਿ (Anonymous), ਇਆਨ ਐਡਂ ਕੀਕੀ ਡੀਲੈਨੀ (Ian and Kiki Delaney), ਿੀ.ਐਮ., ਦ ਰਡਆਨੇ ਐਡਂ ਇਰਰ ੰਗ ਰਕਪਨੇਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਿ 

(The Dianne and Irving Kipnes Foundation), ਜੌਨ ਐਡਂ ਜੇਰੀ ਲੋਰ਼ੰਿਿਕੀ (Joan and Jerry Lozinski), ਿੈਂਡਰਾ ਐਡਂ ਰਜਮ ਰਪਟਬ੍ਲੈਡੋ (Sandra and Jim Pitblado), 

ਿੀ.ਐਮ., ਗਰੇਚਨ ਐਡਂ ਡੋਨਲਡ ਰੋਿ (Gretchen and Donald Ross), ਓ.ਿੀ., ਦ ਲੈਰੀ ਐਡਂ ਜ ਡੀ ਟੇਨਨਬੌ੍ਮ ਫੈਰਮਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (The Larry & Judy Tanenbaum Family 

Foundation), ਦ ਮਾਈਕਲ ਯੰਗ ਫੈਰਮਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (The Michael Young Family Foundation), ਏ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ੀ.ਏ. (ANDPVA), ਦ ਅ਼ਿਰਾਇਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (The Azrieli 

Foundation), ਐਲੀਨੋਰ ਰਗਲ ਰੈਟਕਰਲਿੱ ਫ (Elinor Gill Ratcliffe), ਿੀ.ਐਮ., ਓ.ਐਨ.ਐਲ., ਐਲ.ਐਲ.ਡੀ. ਆਰਦ 

ਿਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਉਂਰਿਲ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਿ (Canada Council for the Arts), ਓਨਟੈਰੀਓ ਆਰਟਿ ਕਾਉਂਰਿਲ (Ontario Arts Council) 

ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਿੈਂਟ ਜੋਿਫ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ (St. Joseph Communications), ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਰਿਟੀਜ (Branded Cities), ਐਿਟਰਲ (Astral), ਆਊਟਫਰੰ ਟ ਕੈਨੇਡਾ (OUTFRONT 

Canada), ਪੈਟੀਿਨ (Pattison), ਦ ਗਲੋਬ੍ ਐਡਂ ਮੇਲ (The Globe and Mail), ਟੋਰੋਂਟੋ ਿਟਾਰ (Toronto Star) 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 
ਰਲਊਮੀਨਾਟੋ ਫੈਿਟੀ ਲ ਟੋਰੋਂਟੋ 

media@luminato.com 
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