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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 21 ਨਵੰਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਈ-ਇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 21 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਕਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬੈਲ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਵਖੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਈ-ਇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇਅ ਮਵਿੱ ਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 
ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨ ੰ  ਅਜ਼ਿਾਓ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਮਵਚਕਾਰ, ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨ ੰ  ਮਿਲਣ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ 
30 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਪਰਿੁਿੱ ਖ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁੰ ਬਾ ਤਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਮਜਨਹ ਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ ਮਕਰਕੇਟ, ਕਬਿੱ ਡੀ, ਬੇਸਬਾਲ, ਰਨ ਜੰਪ ਥਰੋ ਵਹੀਲ, ਸਲੇਜ ਹਾਕੀ, ਅਤੇ 
ਕੁਸ਼ਤੀ। 
 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਿ ਮਜਿੱ ਤਣ ਦੇ ਿੌਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇਅ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਪਰੋਗਰਾਿ ਮਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਟੈਂਪਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕਰੋ! ਪਰੋਗਰਾਿ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜ਼ਿਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਲਈ ਜਾਂ ਔਨਸਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣ ਭਰ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਕਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਥਲੀਟ, ਓਲੰਮਪਕ ਮਖਡਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ੍ ਫ੍ੇਿ (ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਮਵਅਕਤੀ) ਿੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ 
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਿਸ਼ਹ ਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ 

 
 ਏਜਿਜ਼ਾਬ੍ੇਥ ਮੈਨਿੇ (Elizabeth Manley) – ਮਫ੍ਗਰ ਸਕੇਮਟੰਗ, 1988 ਓਲੰਮਪਕ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਮਸਲਵਰ ਿੈਡਲ ਜੇਤ   

 ਕਾਰਿਟਨ ਚੈਂਬ੍ਰਸ (Carlton Chambers) – ਟਰੈਕ, 1996 ਓਲੰਮਪਕ ਗੋਲਡ ਿੈਡਲ ਜੇਤ   

 ਸਟੀਫ੍ਨ ਕਿਾਰਕ (Stephen Clarke) – ਸਵੀਮਿੰਗ, 1992 ਓਲੰਮਪਕ ਬਰੋਂਜ਼ ਿੈਡਲ ਜੇਤ , ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ੍ ਫ੍ੇਿ 

 ਸਟੇਫ੍ਨੀ ਜਡਕਸਨ (Stephanie Dixon) – ਸਵੀਮਿੰਗ, ਪੈਰਾਲੰਮਪਕ ਗੇਿਾਂ ਮਵਿੱ ਚ 19 ਗੋਲਡ, ਮਸਲਵਰ ਅਤੇ ਬਰੋਂਜ਼ ਿੈਡਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ੍ 
ਫ੍ੇਿ 

 ਰੋਨ ਏਜਿਸ (Ron Ellis) – ਹਾਕੀ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਿੈਪਲ ਲੀਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ 1967 ਸਟੈਨਲੀ ਕਿੱ ਪ ਦੇ ਜੇਤ  
 
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੀ ਪ ਰੇ ਸ਼ੈਮਡਊਲ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਿੱ ਚ RBC ਸਪਰੋਟਸ ਡੇਅ, ਦੇ ਕੋਲ ਰਮਜਸਟਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ ੇਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ 
ਖੇਡ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਫ੍ਤੇ ਮਵਿੱ ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਥਰ 'ਤੇ 
ਖੇਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ RBC ਸਪੋਰਟਸ ਡੇਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://sportsday.cbc.ca 

'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਮਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਮਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਵਮਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਮਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਮਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਮਵਿੱ ਚ ਖਮੋਲਹਆ ਮਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਸਮਵਕ ਹਸੋਮਪਟਲ, ਮਵਮਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਮਸਸਟਿ ਦਾ ਮਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫ੍ਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

- 30 - 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਬਰਾਇਨ ਸਮਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਮਸਟੀ ਆਫ੍ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
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