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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਕਵਿਉਵਨਟੀ ਪਾਰਕਸ ਡ ੇ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਕਵਿਉਵਨਟੀ ਪਾਰਕਸ ਡੇ ਹੈ – ਅਤੇ 850 ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 217 ਵਕਲੋਿੀਟਰ ਦੀਆਂ 

ਿਨਪਰਚਾ ਾ ਪਗਡੰਡੀਆਂ  ਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੱ ਚ, ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ!  
 

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੇਰੇ 11  ਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 2  ਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਭਾ ੇਂ ਿੀਂਹ ਪ ੇ ਜਾਂ ਧੁਿੱ ਪ ਹੋ ੇ, ਆਲੇਨ ਕੇਰਬੇਲ ਪਾਰਕ (60 ਵਬਰਕਯਾਰਡ  ੇਅ) [Allan 

Kerbel Park (60 Brickyard Way)] ਵ ਖੇ ਿੁਫਤ ਜਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਪੂਰੇ 

ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ – ਿੁਫਤ ਬੀ.ਬੀ.ਵਕਉ. (BBQ),ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੂਥ, ਰੁਿੱ ਖ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਉਸ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਵਿਲੋ 

ਜੋ ਵਸਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ 

ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।  
 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਈਕ ਫੋਰ ਬਰੈਂਪਟਨ (Bike4Brampton) ਕੈਂਪੇਨ ਟੀਿ ਸ ੇਰੇ 10:30  ਜੇ ਡੈਗਨ ਪਾਰਕ (Duggan 

Park) ਵ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ੋ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਆਓ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇਨ ਕੇਰਬੇਲ 
ਪਾਰਕ (Allan Kerbel Park) ਪਹੰੁਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸ ਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੁਫਤ ਬਾਈਕ  ੈਲੇਟ 
(ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ), ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਿੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਿਲ 
ਹਨ।  
 

ਪਰੋਗਰਾਿ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ, parks@brampton.ca 'ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.brampton.ca/parks 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਵ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵ ਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ 
 ਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵ ਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵ ਵਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਿ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਵਿਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

 ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca   
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