
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰੂੀ ਗਰਮੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਫਸੈਟੀ ਲਸ ਅਤ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਲ ੋ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਮਈ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰੂ ੇਪਰਰ ਾਰ  ਾਸਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਗਰਮੀ ਰ ਿੱ ਚ ਕਈ ਰੋਮਾਂਚਕ 

ਫੈਸਟੀ ਲਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਮਈ ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ, ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ (ਰ ਜੀਟਰਸ) ਨੰੂ ਰਸਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 114-ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਰ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 100 ਰਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ: 

• ਫੈਸਟੀ ਲਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਰਜ ੇਂ ਪਰਾਈਡ 2022 (Pride 2022), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ (National Indigenous 

Peoples’ Day) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day); 

• ਕਰਮਉਰਨਟੀ  ਿੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਰਜ ੇਂ  ਰਲਡ ਆਫ ਜੈਜ਼ (World of Jazz) ਅਤੇ  ਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Vibrant Brampton); 

• ਹਫਤਾ ਾਰ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ, ਰਜ ੇਂ ਰਪਆਰੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Brampton Farmers’ Market) ਅਤੇ ਮੂ ੀ ਨਾਈਟਸ (Movie 

Nights); ਅਤੇ 

• ਹੋਰ  ੀ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ!  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਰਫਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਹਰੀ ਮਾਣ  ਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਕੈਲੰਡਰ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ  ਨ-ਸਟੌਪ-ਸ਼ੌਪ  ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ,  ੇਰਰ ਆਂ ਨੰੂ ਕਲੰੈਡਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਰ ਿੱ ਚ ਕਈੋ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਕ ਕੀ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, brampton.ca/events ਤੇ ਜਾਓ। 
ਕਾਰਜਕਰਮ, ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਸਪਰੋਟ ਲੋਕਲ (Support Local) 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ  ਲੇੇ, ਰਕਉਂ ਨਾ ਉਸ ਰਦਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਲਆ ਜਾ ੇ? ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੂਡ ਗਾਈਡ (Brampton Food 

Guide) ਦੇ ਪੰਰਨਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ੋਅਤੇ ਰਕਸੇ ਲੋਕਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੰੂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨਾ ਫੂਡ ਮੰਚ, ਪਰੂੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸੁਆਦ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਿੱਜ ਹੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਪੰਰਨਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ੋਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨ ੀਂ ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਂ ਲਿੱ ਭੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, brampton.ca/tourism ਤੇ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।  
 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀ ਾਈਟਲਾਈਜ਼ਸ਼ੇਨ (Downtown Revitalization) 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਰ ਰਤਨ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜ ੋਖੇਤਰ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਟਰਮੇਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਸੀ ਰਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਦਲਣ 

ਲਈ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਰ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜ ੇ ਜੋਂ, ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ 
ਰਕਸੇ ਫੈਸਟੀ ਲ ਲਈ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਹਲਾਂ ਯਜੋਨਾ ਬ੍ਣਾਓ। 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx


 

 

 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਪਾਰਰਕੰਗ ਬ੍ਾਰ ੇਅਿੱਪਡੇਟਸ, brampton.ca ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੇ 

ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੰੁਚੋ। ਰਟਰਪਰਲੰਕਸ (Triplinx) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਟਰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ।   

 ਹ ਾਲੇ 

“ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਟੀ ਲਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ 
ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲ ੋ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਹਫਤਾ ਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿੱਕ, ਹਰ ਰਕਸੇ ਲਈ ਕਝੁ ਨਾ ਕਝੁ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ! 

 

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

  

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ ਲਈ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਕਿੱਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਭ  ਲੈਣ ਲਈ ਯਜੋਨਾਬ੍ਿੱ ਧ, ਅਸੀਮ 

ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਕਲੰੈਡਰ ਰ ਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਰਕ ਉਹ, ਇਸ ਸੀਜਨ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” 
 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

  

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਕਲੋ, ਪੂਰੀ ਰਸਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਹਰ ਰਕਸੇ ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ  ਾਸਤੇ ਯਜੋਨਾਬ੍ਿੱ ਧ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੁੜਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ!” 

 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 
 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
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:multiculturalmedia@brampton.ca

