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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕਵਿਉਵਨਟੀ ਪਾਰਕਸ ਡੇਅ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਜਹਰ ਜ ਿੱ ਚ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 36  ਰਗ ਜਕਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਾਂ  ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਪਾਰਕਸ ਡੇਅ  ਾਲੇ ਜਦਨ 
ਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। 
 

ਜਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਸ ੇਰੇ 11  ਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ ਬਾਅਦ 2  ਿੇ ਤਕ ਮਨੀਟੋਉ ਪਾਰਕ ਜ ਿੱ ਚ ਮਸਤੀ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾ ੇਂ ਮੀਂਹ ਪ ੇ ਹੋ ੇ ਿਾਂ ਧੁਿੱ ਪ)। ਏਲੇਨ ਜਮਸ਼ੇਲ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 922 ਨੋਰਥ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ  ਜ ਖੇ ਮੁਫਤ ਪਾਰਜਕੂੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੋ ਿੋ ਜਸਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਾਣ ੋਜਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ, ਬਾਗ ਾਨੀ, ਘਾਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਗਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ, ਫੇਸ ਪੇਂਜਟੂੰ ਗ, ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ, ਿਾਣਕਾਰੀ ਬੂਥ ਅਤੇ ਮੁਫਤ BBQ (ਬਾਰਬੇਜਕਉ) ਦੇ 

ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਜਰ ਾਰ ਲਈ ਮਸਤੀ ਹੋ ੇਗੀ। 
 

ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਪਾਰਕਸ ਡੇਅ ਦਾ ਜਦਨ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਪਾਰਕਸ  ੀਕ (19-24 ਅਕਤੂਬਰ) ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਦਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਫਤਾ, ਜਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕਾਂ ਜ ਿੱ ਚ 

ਦਰਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਲਬ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਘਾਹ ਕਿੱ ਟਣ, ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, 

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਲਈ ਤਲਾਬ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਨਦੀ-ਨਾਜਲਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਸਮੇਤ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ  ੀ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਜ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਜਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਜ ਜ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਜਸਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਜਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਜਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਜ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਜਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
 ਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਿਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਜ ਿੱ ਚ ਖਜੋਲਿਆ ਜਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਸਜ ਕ ਹਸੋਜਪਟਲ, ਜ ਜਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਜਸਸਟਮ ਦਾ ਜਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਜਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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 ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਬਰਾਇਨ ਸਜਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
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