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2016 ਕਨੇੈਡਾ 55+ ਗਮੇਾਂ ਸ਼ਰੁ ੂਹ ੋਰਹੀਆ ਂਹਨ! 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! 16 ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ 
ਦੇ ਚਾਰ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਸਟੀ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧਹਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸ਼ਧਹਰ ਭਰ ਧਵੱਚ 17 ਸਥਾਨਾਂ 
'ਤੇ 22 ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ ਆਯੋਧਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
 

ਮੇਅਰ ਧਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਧਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਧਵੱਚ 
ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਮੁਕਾਬ੍ਧਲਆਂ ਧਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਧਲਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਧਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਣਥੱਕ ਧਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧਤਆਰ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਧਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਿਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇਧਰਤ ਹੈ।”   
 
ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ – ਰੂਹਾਨੀ, ਮਾਨਧਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂਿੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣਾ - ਇਸ ਲਈ ਧਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਹਨਤ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਧਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀਆਂ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ ਧਵੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 
55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਿ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 11 ਸੂਧਬ੍ਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਧਨਿੱਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 
ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ: 
 
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਧਵੱਚ ਧਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ! 
ਮਿੰਗਲਵਾਰ, 16 ਅਗਸਤ • ਸ਼ਾਮ 5-8 ਵਜੇ – ਪਾਵਰਏਡ ਸੈਂਟਰ, 7575 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਉਥ (Kennedy Road South) 

 
ਰੀਓ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ! 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਧਵਖੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਸਾਵਾ ਲੈਧਟਨ ਬ੍ੈਂਡ (Cassava Latin Band) ਦ ੇਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰੋ। 
ਬ੍ੁੱ ਿਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ • ਸ਼ਾਮ 6-9 ਵਜੇ – ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ, ਮੇਨ (Main)ਅਤੇ ਕਵੀਨ (Queen) ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ 
 
ਗਜੇ ਪਾਰਕ ਧਵੱਚ ਸਿੰਗੀਤ ਸਮਾਰਹੋ 

ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਵ ਸਿੰਗੀਤ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਧਨਕ ਧਮਸ਼ਰਣ ਦਾ ਆਨਿੰ ਦ ਮਾਣੋ। 
ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਅਗਸਤ • ਸ਼ਾਮ 7-9 ਵਜੇ – ਗੇਜ ਪਾਰਕ, ਵੈਧਲਿੰ ਗਟਨ (Wellington) ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Main Street South) ਦਾ ਦੱਖਣ-
ਪੱਛਮੀ ਕੋਨਾ 
 
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤੀਆ ਂਖਡੇਾਂ 'ਤ ੇਸਆੁਗਤ ਹ:ੈ 

 5 ਧਪਨ ਬ੍ਾਉਧਲਿੰ ਗ 

 ਕਰਧਲਿੰ ਗ 

 ਟੈਧਨਸ 

 ਡਾਰਟ 

 8-ਬ੍ਾਲ ਪੂਲ 

 ਕਾਰਪੈਟ ਬ੍ਾਉਧਲਿੰ ਗ 

 ਬ੍ੈਡਧਮਿੰਟਨ 

 ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਧਬ੍ਰਜ 

 ਲਾਅਨ ਬ੍ਾਉਧਲਿੰ ਗ 

 ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਰਾਥਨ (5 ਅਤੇ 10 
ਧਕਮੀ) 

 ਧਪਕਲਬ੍ਾਲ 

 ਟਰੈਕ ਐਡਂ ਫੀਲਡ 

 ਫਲੌਰ ਸ਼ਫਲਬ੍ੋਰਡ 

 ਧਕਰਬ੍ੇਜ  
 ਸਕਰੈਬ੍ਲ 

 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਧਬ੍ਰਜ 

 ਤੈਰਾਕੀ 
 ਗੋਲਫ਼ 

 ਸਲੋ-ਧਪਚ 

 ਆਈਸ ਹਾਕੀ (ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 
ਔਰਤਾਂ ਦੀ) 

 ਟੇਬ੍ਲ ਟੈਧਨਸ 

 
ਧਮਤੀਆਂ, ਸਧਮਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਵਸਧਤਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.c55plusgames2016.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

http://www.c55plusgames2016.ca/
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ਗੇਮਾਂ ਦੀਆ ਂਧਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ: 
 4 ਧਦਨ ਤੱਕ ਖੇਡ, ਸੱਧਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਸ਼ਨ 

 22 ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ/ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ 
 2,000+ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ 

 1,200 ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਧਰਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 
 500+ ਵਾਲਿੰ ਟੀਅਰ 

 $5 ਧਮਲੀਅਨ ਆਰਧਥਕ ਅਸਰ 

 

“ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਧਸਏਸ਼ਨ (The Canada Senior Games Association) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਬ੍ਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਧਵੱਚ ਹਨ ਧਕ 
ਆਖਰਕਾਰ 2016 ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ,” ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਧਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬ੍ੌਬ੍ ਮੈਕਲੌਇਡ (Bob McLeod) ਨੇ ਧਕਹਾ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (Games Organizing Committee) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਧਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ, ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਧਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲਿੰ ਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪਰਸਿੰ ਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂਿੰ  ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱ੍ਿ 
ਕੀਤਾ ਹੈ!”  
 
ਬ੍ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਧਸਹਤਮਿੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਨੀਅਰ 
ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਧਸਏਸ਼ਨ (Canada Senior Games Association) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਧਬ੍ਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਧਵੱਚ ਸਲਾਨਾ ਆਿਾਰ 'ਤੇ 
ਸੂਬ੍ਾਈ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਿ ਬ੍ਜ਼ਰੁਗ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਧਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰਹੇ-ਗਿੰਢ ਹੋਵੇਗਾ – ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ 1996 ਧਵੱਚ 
ਧਰਜਾਇਨਾ (Regina) ਧਵੱਚ ਆਯੋਧਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।   
 
ਧਨਯਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ, 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, www.c55plusgames2016.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਧਸਟੀ ਦੇ 
Twitter ਅਤੇ Facebook ਨੂਿੰ  ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। ਹੈਸ਼ਟੈਗ #55PlusGames ਨੂਿੰ  ਵਰਤਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਧਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਧਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਧਵਧਵਿ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਧਸੱਿ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਧਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰਦਰਧਸ਼ਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਧਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਧਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਧਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿੁਧਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਿ ਰਹੀਆ ਂ
ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁਿੰਚ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਧਵੱਚ ਖੋਧਲਹਆ ਧਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਧਸਧਵਕ ਹੋਸਧਪਟਲ, ਧਵਧਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਧਸਸਟਮ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੇ ਕਧਮਉਧਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਧਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 
 
 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਧਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਧਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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