
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਗਰ ੀ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ, ਰਿਏਟਰ 

 ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਜੂਨ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਗਰ ੀ, ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਅਤੇ ਦ ਰਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (The 

Rose Brampton), ਦੋਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਸ ਗਰ ੀ ਦਾ ਅਨੰਦ  ਾਣਨ ਲਈ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ, ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ, ਰਿਏਟਰੀਕਲ  ਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। 

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Performing Arts Brampton), ਹਠੇਾਂ ਰਲਖ ੇਸ਼ੋਅਜ ਦੀ  ੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ:  

ਟਲੇਸ ਆਫ ਐਨ ਅਰਬ੍ਨ ਇੰਡੀਅਨ (Tales of an Urban Indian) 

24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

ਟੇਲਸ ਆਫ ਐਨ ਅਰਬ੍ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਸ ੋਨ ਡਗਲਸ (Simon Douglas) ਦੇ ਅਸੰਭਾਵੀ ਸਫਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਡੈਰਲੇ ਡੇਰਨਸ (Darrell 

Dennis) ਵਿੱਲੋਂ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ, ਇਹ ਇਨੋਵਰੇਟਵ ਵਨ- ੈਨ ਸ਼ੋਅ, ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਨੌਰਦਰਨ ਰਬ੍ਰਰਟਸ਼ 

ਕੋਲੰਬ੍ੀਆ (Northern British Columbia) ਦੇ ਰਰਜਰਵ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕਵੂਰ (City of Vancouver), ਦੋਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਪਲ ਕ ੇਵਿੱਡਾ ਹੋਇਆ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਚਿੱਲਦੀ ਬ੍ਿੱਸ ਤੇ ਸੈੈੱਟ ਸ਼ੋਅ ਰਵਿੱ ਚ, ਦਰਸ਼ਕ ਰਸ ੋਨ ਦੇ ਜੀਰਵਤ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਉ ੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਵਿੱ ਚ ਖੋ 
ਜਾਣਗੇ। 40 ਰਕਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਰ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕ ਰਸ ੋਨ ਦੀ ਅਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣਗੇ। 500 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਫੌਰ ੈਂਸੇਜ ਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 

ਇਹ ਸੈ ੀ-ਆਟੋਬ੍ਾਇਓਗਰਾਰਫਕਲ ਪਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਪੇਣ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੀਰਕਰਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨਸ ਔਨ ਸ਼ਕੈਸਪੀਅਰ ਸ਼ ੋ–  ਚ ਐਡ ੋਅਬ੍ਾਊਟ ਨਰਿੰਗ (Brampton’s Own Shakespeare Show - Much Ado About 

Nothing) 

ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਰਚੰਗਕੂ਼ਿੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਰਵਖ:ੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 4 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਾ  7:30 ਵਜ ੇ

ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ  ਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਸਕਵਅੇਰ (Mount Pleasant Square) ਰਵਖ:ੇ 29 ਜਲੁਾਈ, 5 ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਾ  7:30 ਵਜ ੇ

ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਕੇਨ ਰਵਿਲੈਨਸ ਸਕਵਅੇਰ (Ken Whillans Square) ਰਵਖ:ੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 6 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਾ  7:30 ਵਜ ੇ

ਲੂਈ ਦ ਗੋਟ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ (Louie the Goat Productions) ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਪਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ 
 ਨਪਸੰਦ ਕਾਿੱ ੇਡੀ ਦਾ, ਹਰ ਉ ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਨੰਦ  ਾਣਨਗੇ, ਰਜਿੱ ਿੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀ਼ਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ  ੇਰਸਨਾ (Messina) ਸ਼ਰਹਰ ਹੀਰੋ (Hero) 

ਅਤੇ ਕਲੌਰਡਓ (Claudio) ਦੇ ਰਵਆਹ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਪਰੰ ਸ ਦੇ ਆਦ ੀ ਅਤੇ ਰਲਓਨਾਟੋ (Leonato) ਦਾ ਪਰਰਵਾਰ, ਲੰ ੇ ਸ ੇਂ ਦੇ 

ਦੁਸ਼ ਣਾਂ ਬ੍ੀਟਰਾਈਸ (Beatrice) ਅਤੇ ਬ੍ੇਨੇਰਡਕ (Benedick) ਦਾ ਰਪਆਰ ਪਰਵਾਨ ਚੜਿਾ ਕ,ੇ ਕਾ ਦੇਵ ਦੀ ਭਰੂ ਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਪਰੰ ਸ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਬ੍ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰਤੰਨ ਆਉਟਡੋਰ ਿਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਫੌਰ  ਕਰਦੇ ਅਤੇ 

ਲੋਕਲ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ੋਜੈਕ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਕੰਬ੍ਲ ਲਵ ੋਅਤੇ ਇਸ ਕਲਾਰਸਕ, 

ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕਰੂਲਤ ਕਾਿੱ ੇਡੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ। 

8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਈਸਟ ਕਸੋਟ ਰਕਚਨ ਪਾਰਟੀ (8th Annual East Coast Kitchen Party) 



 

 

9 ਜੁਲਾਈ, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

ਸਾਰਰਆਂ  ੈਰੀਟਾਈ ਰਸ (Maritimers) ਅਤੇ  ੇਨਲੈਂਡਰਸ (Mainlanders) – ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਰਆਂ, ਜ ੋਇਸ ਬ੍ਾਰ ੇਉਤਸੁਕ ਹਨ – ਨੰੂ ਈਸਟ ਕਸੋਟ 

ਰਕਚਨ ਪਾਰਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਈਸਟ ਕੋਸਟ (East Coast) ਦੇ ਕਲਚਰ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ (Toronto 

Pearson), ਟੀ.ਡੀ. (TD), ਨੋ ਫਰਰਲਸ (No Frills) ਅਤੇ ਰਟ  ਹੋਰਟਨਸ (Tim Hortons) ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।  

ਓਲਡ  ੈਨ ਫਲੈਰਨੰਗਨਜ ਘੋਸਟ (Old Man Flannigan's Ghost), DnA  ਅਤੇ ਦ ਰਾਉਡੀ ੈਨ (The Rowdymen) ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਫੌਰ ੈਂਸੇਜ ਦੇ 

ਨਾਲ,  ੇਜਬ੍ਾਨ ਰਬੇ੍ੇਕਾ ਪੇਰੀ (Rebecca Perry) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। 

ਸਟੋਂਪ 'ਐਨ ਸਟੈਂਪੀਡ (Stomp 'N Stampede) 

13 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਾ  4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

ਆਪਣੀ ਚਰਵਾਹਾ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਬ੍ੂਟ ਲਵ ੋਅਤੇ ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਡਾਂਰਸੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ! ਇਸ ਗਰ ੀ, ਸਟੋਂਪ 'ਐਨ ਸਟੈਂਪੀਡ, ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ  ਨਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵਅੇਰ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਗਆ ਹੈ! ਡੀ.ਜ.ੇ ਜੌਨੀ ਰਰਵੇਕਸ (Johnny Rivex) ਸਰਪਰਨੰਗ ਲਾਈਵ ਦਾ ਅਨੰਦ  ਾਣ ੋਅਤੇ 

ਡਬ੍ਲ ਟਰਬ੍ਲ (Double Trouble) ਲਾਈਨ ਡਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਡਾਂਰਸੰਗ ਲੈਸਨਾਂ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ। ਪਰਫਰੌ ਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਨ ਅਪ ਜਲਦੀ ਆ ਰਰਹਾ ਹੈ! 

ਸਟਾਰਲਾਈਟ ਸਟੈਰਡ ੇ ਵੂੀਜ (Starlight Saturday Movies) 

ਰਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲਵ,ੋ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ,ੋ ਕੰਬ੍ਲ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਰਵਿੱ ਚ, 2 ਅਤੇ 16 ਜਲੁਾਈ ਨੰੂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ, ਸਟਾਰਲਾਈਟ 

ਸੈਟਰਡੇ  ੂਵੀਜ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹਵੋੋ! 

2 ਜੁਲਾਈ – ਨੋ ਟਾਈ  ਟੂ ਡਾਈ (No Time to Die) 

16 ਜੁਲਾਈ – ਦ ਬ੍ੈਟ ੈਨ (The Batman) 

 ਾਰਕੀਟ ਸਕਵਅੇਰ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗਰੈਾਜ (Market Square Parking Garage) 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ,  ਾਰਕੀਟ ਸਕਵੇਅਰ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ ਰਵਿੱ ਚ  ੈਂਟੇਨੈਂ ਸ  ੁਰੰ ਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਨੰੂ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ 
22 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤਿੱਕ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ੍ਦ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਪਾਰਰਕੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖ ੇਰ ਊਰਨਰਸਪਲ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟਸ ਅਤੇ ਗੈਰਾਜਾਂ ਰਵਖ ੇਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ (ਰਵਜੀਟਰਸ) ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ, 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਵੋੇਗੀ: 

• ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ, 16 ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ (John Street Parking Garage, 16 John Street) 

• ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ, 2 ਵੈਰਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (City Hall Parking Garage, 2 Wellington Street West) 

• ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ, 41 ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (West Tower Parking Garage, 41 George Street) 

• ਨੈਲਸਨ ਸਕਵਅੇਰ ਪਾਰਰਕੰਗ ਗੈਰਾਜ, 9 ਰਡਪਲੌਕ ਲੇਨ (Nelson Square Parking Garage, 9 Diplock Lane) 



 

 

• ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਿ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟ, 20 ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਿ (George Street North Surface Parking Lot, 20 

George Street North) 

ਹਵਾਲੇ 

“ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਸ ਗਰ ੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਯਰੋਜਤ, ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ, ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਰਬ੍ੋਤ  

ਲਾਈਨਅਪ ਹੈ! ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਬ੍ਿੱਸ ਤੇ ਰਕਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸਾਿੀ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹੋਵ,ੋ ਇਿੱ ਿੇ ਹਰ ਰਕਸੇ ਦੇ ਅਨੰਦ  ਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ  ੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਜੇੋੜ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵ, ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ  ਾਣਨ ਲਈ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸ਼ੋਅਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰ ਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ 

ਰਦੰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਆਪਣੇ ਕਲੰੈਡਰਾਂ ਤੇ ਰਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗਰ ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ!ੋ” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਜੁਲਾਈ ਰਤਓਹਾਰਾਂ ਦਾ  ਹੀਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ! ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਰਕਚਨ ਪਾਰਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਫਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹਣੋ ਅਤੇ ਸਟੋਂਪ ਐਨ’ ਸਟੈਂਪੀਡ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ  ਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਛਿੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰ  ਹਨ, ਜ ੋ

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਰਵਿੱ ਚ ਹਰ ਗਰ ੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋੜਿ ੋਰੋ ਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ  ਚ ਐਡੋ ਅਬ੍ਾਊਟ 

ਨਰਿੰਗ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਤੰਨ ਪਾਰਕਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਓ, ਰਜਸਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਟੂਪ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਕਾਰਾਬ੍ਰੈ  ਨੰੂ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਹ ਜਲੁਾਈ ਹੈ – ਆਓ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਈਏ!” 

- ਸਟੀਵਨ ਰਸ਼ਿੱ ਪਰ (Steven Schipper), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਆਰਰਟਸਰਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰ  ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤ ੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 ੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਲਟੀਕਲਚਰਲ  ੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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