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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਨਵੀਆ ਂਔਨਲਾਈਨ ਰਕੇ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨਪਰਚਾਵਾ) ਸਵੇਾਵਾਂ ਸ਼ਰੁ ੂਕ੍ੀਤੀਆ ਂ

 
ਪਤਝੜ/ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ 2016/17 ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ੍ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਭਿਰ ਿਰ ਦੇ 
ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਭਵੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿੀ ਚੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 
ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਿ ਗਾਈਡ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਭਿਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  
 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਗੋਰਾਮ ਦੀ ਖਜੋ 

ਭਕ੍ਸੇ ਸਿੂਲਤ ਿਰੇ ਸਥਾਨ, ਭਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕ੍ੋਈ ਸਿੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੱਿਣਾ ਕ੍ਾਫੀ ਆਸਾਨ ਿੋ ਭਗਆ ਿੈ! ਉੱਨਤ ਭਫਲਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਿ ਖੋਜ ਟੂਲ ਭਸਟੀ 
ਦੇ ਵੈੈੱਬ੍ ਪੇਜ 'ਤੇ Recreational Activities (ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ) ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਭਮਲੇਗਾ। ਇੱਕ੍ ਵਾਰ ਤੁਿਾਡਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, 
ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਭਸੱਧਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਭਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਭਸਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਭਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਸ਼ੋਰ ਭਤਆਰ ਕ੍ਰ ੋ

ਭਨਵਾਸੀ ਿੁਣ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭਵਅਕ੍ਤੀਗਤ ਬ੍ਣਾਇਆ ਭਗਆ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਭਤਆਰ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਉਸਨੂੂੰ  ਭਪਰੂੰ ਟ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਿਨ, ਭਜਸ ਭਵੱਚ ਭਸਰਫ ਉਿਨਾਂ ਦੀ 
ਭਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੀ ਿੋਣਗੇ। Recreational Activities (ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ) ਦੇ ਿੇਠਾਂ Registered Program 

Search (ਰਭਜਸਟਰ ਕ੍ੀਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੋਜ) ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਭਫਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੂੰਦ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਪਰੂੰ ਟ ਕ੍ਰਨ ਯੋਗ PDF ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ 
“My Custom Brochure” (ਮੇਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ) ਬ੍ਟਨ 'ਤੇ ਕ੍ਭਲੱਕ੍ ਕ੍ਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਲਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦ ੇਸਕ੍ਦੇ ਿੋ! 
 

ਆਪਣ ੇਪਰਗੋਰਾਮ ਦ ੇਕ੍ਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਕ੍ਲੈੂੰ ਡਰ ਭਵੱਚ ਆਯਾਤ ਕ੍ਰੋ 
ਿੁਣ ਆਪਣੇ ਕ੍ੋਰਸ ਦਾ ਕ੍ਾਰਜਕ੍ਰਮ ਖੁਦ ਨੂੂੰ  ਈਮੇਲ ਕ੍ਰੋ! ਇਿ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕ੍ਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ੈਲੂੰ ਡਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ੂੰ ਮ ਕ੍ਰਦੀ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 
ਲੌਗ-ਇਨ ਕ੍ਰੋ ਅਤੇ "Create Calendar Reminders" (ਕ੍ੈਲੂੰ ਡਰ ਰੀਮਾਇੂੰਡਰ ਬ੍ਣਾਓ) ਬ੍ਟਨ ਲੱਿ ਕ੍ੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕ੍ਭਲੱਕ੍ ਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਭਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰੋ।  
 

ਆਪਣ ੇਖਾਤ ੇਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਡਟੇ ਕ੍ਰ ੋ

ਆਪਣੀ ਭਨੈੱਜੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਅਪਡੇਟ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਭਕ੍ਸੇ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਆਪਣੀ ਸੂੰ ਪਰਕ੍ 
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਬ੍ਦਲਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕ੍ਰੋ।  
 
ਸਿਾਇਤਾ ਭਦਨ ਦ ੇ24 ਘੂੰ ਟ ੇਿਫਤ ੇਦ ੇ7 ਭਦਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿ ੈ

ਕ੍ੀ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਰਭਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਭਸਸਟਮ ਭਵੱਚ ਕੋ੍ਈ ਸਮੱਭਸਆ ਆ ਰਿੀ ਿੈ? ਿੁਣ ਸਿਾਇਤਾ 311 'ਤੇ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰਨ ਰਾਿੀਂ ਭਦਨ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਟੇ, ਿਫ਼ਤੇ 
ਦੇ 7 ਭਦਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ। 
 

ਭਕ੍ਸ ੇਭਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਈ ਬ੍ਨੇਤੀ ਕ੍ਰ ੋ

ਕ੍ੀ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਭਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ? 311 'ਤੇ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰੋ ਜਾਂ ਈ-ਰਭਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂੰਪਰਕ੍ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ 
ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੀ ਬ੍ੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪਰਭਕ੍ਭਰਆ ਕ੍ਰਾਂਗੇ। 
 

ਮਬੋ੍ਾਈਲ ਭਡਵਾਈਸ ਦ ੇਅਨੁਕ੍ਲੂ 



 

 

ਭਸਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ ਦੇ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ (Recreation Programs and Fitness) ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਲ ਿੀ ਭਵੱਚ ਮੁੜ-
ਭਡਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ੀਤਾ ਭਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਵਰਤੋਂਕ੍ਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕ੍ੂਲ ਿੋਣ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਕ੍ਰਨ ਭਵੱਚ ਆਸਾਨ ਿੋਣ  ਅਤੇ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਭਡਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ 
ਭਬ੍ਿਤਰ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਕ੍ੂੰ ਮ ਕ੍ਰਨ।  
 

ਇਿ ਸੁਧਾਰ ਭਸਟੀ ਦੀ ਗਾਿਕ੍ ਸੇਵਾ ਕ੍ਾਰਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਿੱਸਾ ਿਨ, ਭਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਭਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਿੈ, ਭਜਸ ਨਾਲ ਭਸਟੀ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ੍ ਪਿੁੂੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਭਵਧਾਜਨਕ੍ ਿੋਵੇ। 
ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਰਭਜਸਟਰ ਕ੍ਰਵਾਉਣ ਭਵੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਭਵਅਕ੍ਤੀਗਤ ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਭਨਵਾਸੀ 
ਕ੍ਦੇ ਵੀ ਭਕ੍ਸੇ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭਵੱਚ ਜਾ ਸਕ੍ਦੇ ਿਨ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈ੍ਨੇਡਾ ਭਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਭਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਵਭਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਭਸੱਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਭਪਛੋਕ੍ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਭਸ਼ਤ ਕ੍ਰਦੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਭਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਭਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਭਨਕ੍ ਸਿੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈ੍ਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਿੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਭਵੱਚੋਂ ਇੱਕ੍ ਤਕ੍ ਪਿੁੂੰ ਚ ਭਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਭਵੱਚ ਖਭੋਲਿਆ ਭਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਸਭਵਕ੍ ਿਸੋਭਪਟਲ, ਭਵਭਲਅਮ ਓਸਲਰ ਿੈਲਥ ਭਸਸਟਮ ਦਾ ਭਿੱਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਭਕ੍ 
ਕੈ੍ਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਭਮਉਭਨਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਭਵੱਚੋਂ ਇੱਕ੍ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕ੍ਰੋ। 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ੍ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਭਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋ੍ਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਭਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca  
 
   

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
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