
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ! 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਜੂਨ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਰ ਅਕਤੀਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day) ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ  ਾਪਿ ਆਉਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚੰਗਕਜੂੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਰ ਿੱ ਚ 1 ਜਲੁਾਈ ਨੰੂ, ਦੁਪਰਹਰ 12  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10  ਜ ੇਤਿੱਕ 

ਹੋ ੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਇਿੱਕ ਰਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ, ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਲਾਈ  ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕਲਾ, ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ, 

ਫੂਡ, ਪਟਾਰਕਆਂ ਆਰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 

ਪਰਰ ਾਰ ਅਨੁਕਰੂਲਤ ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਦਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਰਰ ਾਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਆਓ: 

• ਇਨਫਲੇਟੇਬ੍ਲ ਜੋਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਜ ੇਨਾਲ ਟਪੂਿੀਆਂ ਮਾਰਨਾ; 
• ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ,ੋ ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ, ਿਕੇਟਬ੍ੋਰਡ ਪਾਰਕ, 

ਰਮਨੀ-ਗੋਲਫ, ਰਹੰਡੋਲਾ ਅਤੇ ਟਰਕੈਲੈਿ ਟਰੇਨ, ਪੈਡਲ ਬ੍ੋਟ ਰੈਂਟਲਿ, ਰਮਨੀ ਮੂ ਫਾਰਮ ਆਰਦ; 

• ਫੂਡ ਅਤੇ ਰਰਟੇਲ ਰ ਕਰੇਤਾ ਜੋਨਿ ਰ ਖੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰੋ; 
• ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਿੱਪਕਕੇ; 

• ਮੈਰੀਰਡਅਨ ਕਰਰੈਡਟ ਯੂਨੀਅਨ (Meridian Credit Union)  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਾਟਰ-ਰਰਰਫਲ ਿਟੇਸ਼ਨ; 

• ਲਾਈ  ਪਟਾਕੇ, ਜੋ ਰਟਮ ਹੋਰਟਨਿ (Tim Hortons)  ਿੱਲੋਂ 10  ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਅਤੇ 

• ਅਤੇ ਹੋਰ  ੀ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ!    

ਲਾਈ  ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਿਰ ੰਗ ਔਰਕੈਿਟਰਾ (Chinguacousy Swing Orchestra), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਕੋ ਕਲਿੱ ਬ੍ (Brampton Folk Club) ਅਤੇ ਇਲੈਕਰਟਰਕ 

ਰਰ ਾਈ ਲ (Eclectic Revival), ਪੈਡਲ ਬ੍ੋਟ ਪਰ ਰਲਅਨ ਦੇ ਕਲੋ ਰਮਊਰਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਪਰਹਰ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ (ਰ ਜੀਟਰਿ) ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਕਰਨਗੇ। ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 6  ਜੇ ਮੇਨ ਿਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈ , ਰਮਊਜੀਕਲ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ ਲਈ ਕੋਨਿਰਟ ਜੋਨ ਰ ਖ ੇਜਾਓ। ਇਿਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ, 
ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜੇਿ ਜੋਨਿ (Jesse Jones)  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਬ੍ਰਟਾ ਬ੍ਟੈਗਰਲਆ 

(Roberta Battaglia), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕ ੇਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਪੈਰ, ਿਰਪਟੀ (Spitty)  ਿੱਲੋਂ 
ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ, ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਜੂਨੋ-ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਿਨੌਟੀ ਨੋਜ ਰੇਜ ਰਕਡਜ (Snotty Nose Rez Kids) ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਹਪ-ਹੌਪ ਦੀ ਪਰਰਿਿੱ ਧ 

ਹਿਤੀ, ਕਾਰਰਡਨਲ ਔਰਫਸ਼ਲ (Kardinal Offishall) ਦੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਹ ਅਰਜਹੀ ਰਾਤ ਹੋ ੇਗੀ, ਰਜਿਨੰੂ ਤੁਿੀਂ ਭਲੁਾ ਨਹੀਂ ਿਕਗੇੋ। 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ  ਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੰੂ 10  ਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਟਾਰਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ,ੋ ਇਹ ਰਟਮ ਹਰੋਟਨਿ  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਿਰਪਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ-ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰੈਪਰ ਹਨ, ਜ ੋਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰ ਿੱ ਚ ਿਮਰਰਪਤ ਅਤੇ  ਧ ਰਹ ੇਪਰਸ਼ੰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 



 

 

ਰ ਿੱ ਚ, ਿਰਪਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਐਲਬ੍ਮ, ਫਲੁ ਿਰਕਲ (Full Circle) ਰਰਲੀਜ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਰਜਿਨੰੂ ਰੋਰਲੰਗ ਿਟੋਨ ਇੰਡੀਆ (Rolling Stone 

India) ਅਤੇ ਮਚ ਰਮਊਰਜਕ (Much Music) ਿਮੇਤ ਕਈ ਪਬ੍ਰਲਕੇਸ਼ਨਿ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਰਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋ ਾਂ 
ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਬ੍ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਰਪਟੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਕੋਨਿਰਟ ਰ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਥਾਂ ਰਮਲੀ ਿੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਰ ਿੱ ਚ 6-ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਦੇ ਟੂਰ  ਾਿਤੇ ਿੜਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਮਊਰਜਕ ਰਲਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਦਿੱਖਣੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਫੌਰਮ ਕੀਤਾ ਿੀ। 
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਿ ਗਤੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਡੰਡਾਿ ਿਕ ੇਅਰ (Dundas Square) ਰ ਖ ੇਦੇਿੀਫੈਿਟ (DesiFest), ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਮਊਰਜਕ 

 ੀਕ (Canadian Music Week), ਐਨ.ਐਕਿ.ਐਨ.ਈ. (NXNE) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ੀ. ੀ.ਐਕਿ. ਫੈਿਟ (BVX Fest) ਰ ਿੱ ਚ 

ਪਰਫੌਰਮ ਕੀਤਾ।  

ਹੁਣ, ਿਰਪਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਨ ੀਂ ਰਹਟ ਰਮਊਰਜਕ ਰਰਲੀਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਿੱਧ ਜੋਸ਼  ਾਲੇ ਲਾਈ  ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਫਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ। 

ਿਨੌਟੀ ਨੋਜ ਰੇਜ ਰਕਡਜ, ਫਿਟ ਨੇਸ਼ਨਿ (First Nations) ਦੀ ਰਹਪ ਹਪੌ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜ ੋਹੈਿਲਾ (Haisla) ਰੈਪਰਿ, ਡੈਰੇਨ "ਯੰਗ ਡੀ." ਮੇਟਜ (Darren 

"Young D" Metz) ਅਤੇ ਕਰ ਨਟਨ "ਯੰਗ ਟਰਾਈਬ੍ੇਜ" ਨਾਇਿ (Quinton "Yung Trybez" Nyce) ਤੋਂ ਬ੍ਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਰ ਿੱ ਚ, ਰਕਟਾਮਾਟ 

ਰ ਲੇਜ, ਰਬ੍ਰਰਟਸ਼ ਕਲੰੋਬ੍ੀਆ (Kitamaat Village, British Columbia) ਤੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਿ ਿਮੇਂ  ੈਨਕੂ ਰ (Vancouver) ਰ ਿੱ ਚ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2017 ਦੀ ਐਲਬ੍ਮ, ਦ ਐ ਰੇਜ ਿੈ ੇਜ (The Average Savage) ਨੰੂ 2018 ਦੇ ਪਲੋਾਰਰਿ ਰਮਊਰਜਕ ਪਰਾਈਜ (2018 Polaris Music 

Prize) ਲਈ ਸ਼ੌਰਟਰਲਿਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ ਅਤੇ ਉਹ, 2019 ਅਤੇ 2022 ਰ ਿੱ ਚ, ਜੂਨੋ ਅ ਾਰਡਿ ਰ ਿੱ ਚ ਜੂਨੋ ਅ ਾਰਡ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਰਮਊਰਜਕ ਐਲਬ੍ਮ 

ਆਫ ਦਾ ਯੀਅਰ (Juno Award Indigenous Music Album of the Year) ਲਈ ਨਾਮਾਂਰਕਤ  ੀ ਹੋਏ ਿਨ।   

ਕਾਰਰਡਨਲ ਔਰਫਸ਼ਲ ਇਿੱਕ ਰੈਪਰ, ਰਰਕਾਰਡ ਪਰਰੋਡਊਿਰ, ਡੀ.ਜ.ੇ (DJ) ਅਤੇ ਰਰਕਾਰਡ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟ  ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ "ਰਹਪ ਹੌਪ 

ਅੰਬ੍ੈਿਡਰ" ਮੰਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਰਹਪ ਹੌਪ ਕਲਾਕਾਰਾਂ  ਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਹਪ ਹੌਪ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਖਾਿ ਰੇਗੇ ਅਤੇ ਡਾਂਿਹਾਿੱਲ-ਪਰਭਾਰ ਤ ਿਟਾਈਲ ਲਈ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੰੂ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ, ਮੈਰੀਰਡਅਨ ਕਰਰੈਡਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਟਮ ਹੋਰਟਨਿ, ਅਲੈਕਟਰਾ (Alectra), ਬ੍ੇਲ 

(Bell), ਕੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ੌਟਰਲੰਗ (Coke Canada Bottling), ਕ ਾਰਲਟੀ ਿ ੀਟਿ (Kwality Sweets), ਨੋ ਫਰਰਲਿ (No Frills) ਅਤੇ ਰਿੰਪਲੀ 
ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ (Simplii Financial)  ਿੱਲੋਂ ਪਰਾਯਰੋਜਤ (ਿਪਾਂਿਰ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ, 9050 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ (9050 Bramalea Road) ਰ ਖ ੇਿਰਥਤ ਹੈ। ਔਨ-ਿਾਈਟ ਪਾਰਰਕੰਗ ਿੀਰਮਤ ਹੈ, ਪਰਤੀ  ਾਹਨ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ 
ਫੀਿ ਲਿੱ ਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿੜਕਾਂ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਪੈਦਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਾਈਕਾਂ ਤੇ ਆਓ ਜਾਂ 
ਇਿ ਰਦਨ  ਾਿਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ (Brampton Transit)  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਸ਼ਟਲ ਿੇ ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲ ੋ। 

ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਰ ਖ ੇਮੁਫਤ ਸ਼ਟਲ ਲ ੋ, ਜੋ ਦੁਪਰਹਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਕ ੇਹਰੇਕ 30 ਰਮੰਟਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: 

• ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਗੋ ਿਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO Station) 

• ਰਟਰਰਨਟੀ ਕੌਮਨ ਮਾਿੱਲ (Trinity Common Mall) 

• ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) 

• ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ ਐਡਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Gore Meadows Community Centre and Library) 

ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੀਆਂ ਰ ਕਲਰਪਕ ਪਾਰਰਕੰਗ ਥਾ ਾਂ, ਰਚੰਗਕਜੂੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ: 



 

 

• ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰਿਟੀ ਿੈਂਟਰ (Bramalea City Centre) 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਰ ਕ ਿੈਂਟਰ (Brampton Civic Centre) 

• ਗਰੀਨਰਬ੍ਰਅਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Greenbriar Recreation Centre) 

• ਲੇਿਟਰ ਬ੍ੀ. ਪੀਅਰਿਨ ਕੈਥਰੋਲਕ ਿਕਲੂ (Lester B. Pearson Catholic School) 

• ਿੇਂਟ ਜੌਨ ਬ੍ਰੇਬ੍ਫੇ ਕੈਥਰੋਲਕ ਿਕਲੂ (St. Jean Brebeuf Catholic School) 

• ਟੇਰੀ ਰਮਲਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Terry Miller Recreation Centre) 

ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/canadaday ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਅਿੀਂ, ਇਿ ਿਾਲ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿਾਡੇ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਿਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰ ਿੱ ਚ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀ 
ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਹਤੁ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ! ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈ  ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕਲਾ, ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਪਟਾਰਕਆਂ ਲਈ 1 ਜਲੁਾਈ ਨੰੂ, 

ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ ਰ ਖ ੇਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪਰਰ ਾਰ ਰ ਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਝੁ ਹੈ!” 

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

“ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ ਰ ਖ ੇਕੈਨੇਡਾ ਡੇ  ਾਿਤੇ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਹਪ-ਹੌਪ 

ਪਰਰਿਿੱ ਧ ਹਿਤੀ ਕਾਰਰਡਨਲ ਔਰਫਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜੂਨੋ-ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਿਨੌਟੀ ਨੋਜ ਰਜੇ ਰਕਡਜ  ਿੱਲੋਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ  ਰਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, 

ਪਟਾਰਕਆਂ ਦੇ ਰਡਿਪਲੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਪਰਰ ਾਰ-ਅਨੁਕਰੂਲਤ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲ ੋ। ਔਨ-ਿਾਈਟ ਪਾਰਰਕੰਗ ਿੀਰਮਤ ਹੈ, ਇਿਲਈ ਪਦੈਲ, 

ਬ੍ਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਿਾਡੀ ਮੁਫਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਸ਼ਟਲ ਿੇ ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਚੋ!” 

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

“ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਲ ਿਾਡੇ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਰਫਰ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ ਲਈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਰਚੰਗਕਜੂੀ ਪਾਰਕ ਰ ਖ ੇਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰਰੇਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Canada-Day.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
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multiculturalmedia@brampton.ca 
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