
 
 

 

 

2 ਮਈ, 2018 

  

ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ ਜਨੇਸ ਵਾਕ ਗਾਈਡ ਵਾਲੇ ਟਰੂਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਖੇੋ 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੇਨਸ ਵਾਕ ਫੈਸਟੀਵਲ (Jane’s Walk Festival) 
ਮਨਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 5, 6 ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੰੂ ਗਾਈਡ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਦਲ ਟੂਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
  

ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਕਟੀਹਵਸਟ ਜੇਨ ਜੈਕਬ੍ਸ (Jane Jacobs) ਦੀ ਯਾਦ ਹਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ, ਜੇਨਸ ਵਾਕ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤਾਂ ਿਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਿ 
ਕਿਾਨੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਦੰਦੀਆਂ ਿਨ, ਜੋ ਉਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਿੱ ਖਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਖੋਜਦੇ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਵਿੱ ਚ ਚਾਰ ਸੈਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿ ੋ
ਹਰਿਾ ਿ:ੈ  

  

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਹਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village) 
ਤਾਰੀਖ:            ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 5 ਮਈ 

ਸਮਾਂ:               ਦੁਪਹਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1:30 – 2:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਸਥਾਨ:             ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library), ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਂਜੈਂਟ ਹਵਲੇਜ ਸਕਵੇਅਰ (Mount Pleasant Village Square) (100 

ਕਹਮਉਟਰ ਡਰਾਈਵ (Commuter Drive)) ਅਗਲੇ ਪਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਹਵਖੇ ਹਮਲੋ 

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਂਜੈਂਟ ਹਵਲੇਜ ਇਿੱਕ ਟਰਾਂਹਜਟ-ਅਨੁਕੂਹਲਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਲੇਜ ਿੈ, ਜੋ ਜੇਨ ਜੈਕਬ੍ ਦੇ ਤੁਰਨਯੋਗ, ਹਮਸ਼ਹਰਤ-ਵਰਤੋਂ, ਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ 
ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱ ਧ, ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਟੂਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਹਵਰਸੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਹਵਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਹਵਵਸਾਇਕ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਹਮਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਿੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੇਹਿਓਂ ਹਨਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ। 

ਬ੍ਰਮੈਲੀ (Bramalea) 

ਤਾਰੀਖ:            ਐਤਵਾਰ, 6 ਮਈ 

ਸਮਾਂ:               ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ – ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਸਥਾਨ:             ਹਡਕਸੀ ਰੋਡ (Dixie Road) ਦੇ ਸਾਊਥਈਸਟ ਦੇ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Queen Street East) (ਸਟਾਰਬ੍ਕਸ 
(Starbucks) ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ) ਹਮਲੋ 

20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਹਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਵਵਸਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਡਜਾਈਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ (Brampton 2040 Vision) ਇਿੱ ਕ ਇਨੋਵੇਟਰ (ਕਾਢਕਾਰ) 
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਰਿੱ ਖਦਾ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਹਥਰਤਾ ਅਤੇ 
ਹਜਓਣਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਟੂਰ ਹਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਇਹਤਿਾਸ ‘ਤੇ ਮੁਿ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ ਹਕ ਗਵਾਂਢ ਦੀ ਬ੍ਿਾਲੀ ਹਕਿੋ ਹਜਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 



 

 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਏਟਬੋ੍ੀਕ ੋਕਰੀਕ (Downtown Brampton Etobicoke Creek) ਅਤ ੇਹਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk)  

ਤਾਰੀਖ:            ਐਤਵਾਰ, 6 ਮਈ 

ਸਮਾਂ:               ਦੁਪਹਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 – 3 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਸਥਾਨ:             ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Main Street South) ਦੇ ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵੈਹਲੰਗਡਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (Wellington Street 

West), ਜੋ ਹਕ ਹਸਟੀ ਿਾਲ (City Hall) (2 ਵੈਹਲੰਗਡਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (Wellington Street West)) ਦੇ ਹਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਦਿੱ ਖਣ ਹਵਿੱ ਚ 
ਸਹਥਤ ਿੈ, ਹਵਖੇ ਹਮਲੋ 

  

ਇਿ ਟੂਰ ਟਾਊਨ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਈਟੋਬ੍ੀਕੋਕ ਕਰੀਕ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਹਨਭਾਈ ਗਈ ਇਹਤਿਾਸਕ ਭੂਹਮਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਿਿਹ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸਦੇ ਇਹਤਿਾਸ 
‘ਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ, ਚਰਚਾ ਿਿਹ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ 
ਕੇਂਦਰ ਹਵਿੱ ਚ ਹਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਿੀ, ਟੂਰ ਹਵਿੱ ਚ ਹਵਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਅਨੁਕੂਹਲਤ ਮੁਿ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ 
ਉਦਾਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

  

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਧਆਨ ਹਦਓ:  

 ਇਸ ਟੂਰ ਹਵਿੱ ਚ ਪੌਿੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਲਵੀਆਂ ਚਿਹਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰੀਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਿੋ 
ਸਕਦੇ ਿਨ।  

 ਪਾਰਹਕੰਗ ਹਸਟੀ ਿਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (George Street) ਹਵਖੇ ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ (West Tower) ਗਰਾਜਾਂ ਹਵਿੱ ਚ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ। ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਦਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰਹਕੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਿੈ। 

  

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਅਤ ੇਅਪਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰੂ (Uptown Brampton Tour) 

ਤਾਰੀਖ:            ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਮਈ 

ਸਮਾਂ:               ਸਵੇਰੇ 9:30 – 11:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਸਥਾਨ:              ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ ਡੇਹਵਸ ਕੈਂਪਸ (Sheridan College Davis Campus) (7899 ਮੈਕਲੌਗਹਲਨ ਰੋਡ (McLaughlin Road)) 

ਹਵਖੇ “S” ਦੇ ਹਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਹਵਖੇ ਹਮਲੋ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਹਵਖੇ ਪਾਰਹਕੰਗ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.sheridancollege.ca/life-at-sheridan/campus-services/parking/faqs ‘ਤੇ ਜਾਓ 

  

http://www.sheridancollege.ca/life-at-sheridan/campus-services/parking/faqs


 
 

 

 

ਪਰਹਸਿੱ ਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਜਨਰੀ (ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਬ੍ਿਤਰੀ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ) ਲੈਰੀ ਬ੍ੀਸਲੀ (Larry Beasley) ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਹਵਿੱ ਚ, ਇਿ ਸੂਚਨਾਤਮਕ 
ਸੈਰ ਵਾਲਾ ਟੂਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਰੇਹਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਿ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦੇ 
ਹਡਸਹਟਰਕਟ ਐਨਰਜੀ (District Energy) ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਵੇਗਾ, ਹਜਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ (Brampton 2040 Vision) 
ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਜਸਨੰੂ “ਅਪਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ” (“Uptown Brampton”) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਿ ਬ੍ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਟੂਰ 
ਿੁਰੋਨਟੈਰੀਓ (Hurontario) ਅਤੇ ਸਟੀਲਸ (Steeles) ਹਵਖੇ ਗੇਟਵੇ ਟਰਾਂਹਜਟ ਟਰਮੀਨਲ (Gateway Transit Terminal) ਦੇ ਹਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਬ੍ਾਿਰ 
ਖਤਮ ਿੋਵੇਗਾ, ਇਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਲਾਂਹਘਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ।  
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਹਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

