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ਕਨੇੈਡਾ 55+ ਗਮੇਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 100 ਵਿਨ ਰਵਿ ਗਏ ਿਨ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ 16-19 ਅਗਸਤ, 2016 ਿੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਆ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਵਸਟੀ 9 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 7  ਜੇ ਤਕ 
ਵਚੂੰਗਕ ਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਕਰਵਲੂੰ ਗ ਕਲਿੱ ਬ੍ (Chinguacousy Park Curling Club) ਵ ਖੇ 100 ਡੇਜ਼ ਆਊਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ (100 ਵਿਨ ਬ੍ਾਕੀ ਿਾ ਜਸ਼ਨ) 
ਮਨਾ ਰਿੀ ਿੈ। 
 

ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਿੇ ਵਨ ਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਿਾ ਆਪਸੀ-ਵਕਵਰਆ  ਾਲੇ ਖੇਡ ਤਜ਼ਰਵਬ੍ਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਰਸ਼ਨਾਂ, ਇਿੱ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ ਰ ਵਸਿਤ ਅਤੇ 
ਤੂੰ ਿਰੁਸਤੀ ਮੇਲੇ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਿੈ। ਵਪਿੱ ਜ਼ਾ ਵਪਿੱ ਜ਼ਾ, ਸਬ੍ ੇਅ ਅਤੇ ਸਟਾਰਬ੍ਕਸ ਿੇ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ 
ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਿਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਨਾਲ ਿੀ ਪਵਿਲੇ 100 ਮਵਿਮਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਿਫਾ ਵਮਲੇਗਾ!  
 

ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਿਾ, “ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਿਾ 2016 ਿੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 55+ 
ਗੇਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਿੈ। 100 ਡੇਜ਼ ਆਊਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਗੇਮਾਂ ਿੇ ਲਈ ਉਲਟੀ ਵਗਣਤੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਤਰੀਕਾ ਿੋ ੇਗਾ।” 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਿੇ ਪਰੈਜ਼ੀਡੂੰ ਟ ਬ੍ੌਬ੍ ਮੈਕਲੌਇਡ (Bob McLeod) ਨੇ ਵਕਿਾ, “ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ (The 

Canada Senior Games Association) ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ 2016 ਿੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਿੁਤ ਜੋਸ਼ ਵ ਿੱ ਚ ਿਨ। ਆਯੋਜਨ 
ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੀ ਵਤਆਰੀ ਵ ਿੱ ਚ ਬ੍ਿੁਤ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਸਮਰਪਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ 
ਸੈਂਕੜੇ  ਾਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਿੀ ਪਰਸੂੰ ਸਾ ਕਰਿੇ ਿਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਮ ਿਰਜ ਕਰ ਾ ਵਿਿੱ ਤਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿੇਖਣ ਲਈ 
ਉਤਸੁਕ ਿਾਂ!”  
 

ਬ੍ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਸਿਤਮੂੰਿ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਬ੍ਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ  ਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਿੀ ਅਗ ਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਨੀਅਰ 
ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ।  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸ ਵਬ੍ਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ ਬ੍ਾਈ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਕਰ ਾਏ ਜਾਂਿੇ ਿਨ। ਕੈਨੇਡਾ 
ਿੇ 10,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਬ੍ਜ਼ੁਰਗ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਿੇ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਿੇ ਬ੍ਾਅਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਿੁੂੰ ਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਿਾ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਿੀ 20 ੀਂ  ਰਹੇ-ਗੂੰਢ ਿੋ ੇਗਾ – ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ 1996 ਵ ਿੱ ਚ ਵਰਜਾਇਨਾ (Regina) ਵ ਿੱ ਚ ਆਯੋਵਜਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਵ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਿੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬ੍ੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਿਰਵਸ਼ਤ ਕਰਿੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਵਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵ ਿਲੇ ਸਮੇਂ ਿੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਿੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਿ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
 ਿੱ ਧ ਰਿੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਿੁੂੰ ਚ ਵਮਲਿੀ ਿੈ। 2007 ਵ ਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵ ਕ ਿਸੋਵਪਟਲ, ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਿੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਿਾ ਵਿਿੱ ਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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