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ਇਸ ਪਤਝੜ ਦ ੇਮਸੌਮ ਰਮਣੀਕ ਰਸਤ ੇਤੋਂ ਜਾਓ 

ਏਟਬੋੀਕ ੋਕਰੀਕ ਟਰਲੇ (Etobicoke Creek Trail) ਲਲਿੰ ਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤ ੇਕਲੇੈਡਨ ਨੂਿੰ  ਪਲਿਲੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰ ੇਰਸਤ ੇਨਾਲ ਜੜੋਦਾ ਿੈ 
 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਲਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਲਆਂ, ਦੌੜਾਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲਜਿੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ 
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦਾ ਮਾਿੌਲ ਪਸਿੰਦ ਕਰਦਾ ਿੈ – ਇਸ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰ ੱ ਤ ਏਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਟਰੇਲ (Etobicoke Creek Trail) 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ 
ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਵੀ ਿੈ! ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਡਂ ਰੀਜਨ ਕਨਸਰਵੇਸ਼ਨ (Toronto and Region Conservation), (ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.) 
(TRCA), ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਟਾਉਨ ਆਫ ਕੈਲੇਡਨ (Town of Caledon) ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਏਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਟਰੇਲ ਲਲਿੰ ਕ 
ਿ ਣ ਪੂਰਾ ਿੋ ਲਿਆ ਿੈ, ਲਜਸ ਨਾਲ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੇਡਨ ਤੱਕ ਲਨਰਿੰਤਰ ਅਤੇ ਰਮਣੀਕ ਰਸਤਾ ਲਮਲਦਾ ਿੈ।  
 

ਮੇਅਫੀਲਡ ਰੋਡ (Mayfield Road) ਦੇ ਥੋੜਹਾ ਲਜਿਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਕੈਨੇਡੀ (Kennedy) ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਸਮਰ ਵੈਲੀ ਡਰਾਈਵ (Summer Valley 

Drive) ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਰੇਲ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ 'ਤੇ ਤਿੰ ਬੂ ਸਮੇਤ, 1.5 ਲਕਲੋਮੀਟਰ (1500 ਮੀਟਰ) ਨਵਾਂ ਟਰੇਲ ਬਣਾਇਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਅਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਲਵਚਕਾਰ ਪਲਿਲਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮ ਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਲਿਰਾਂ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ 
ਸ ਰੱਲਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਿ ਿੰ ਚਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਿ ਮਨੋਰਿੰਜਨ ਲਈ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਿਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿੋਵੇ ਲਜੱਥੇ ਉਿ 
ਜਾਣਾ ਚਾਿ ਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਲਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਾਈਕਲਲਿੰ ਿ ਰੂਟ ਵੀ ਦੇਵੇਿਾ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤ ਲਵੱਚ ਵਾਟਰਫਰਿੰਟ ਟਰੇਲ (Waterfront Trail) ਨੂਿੰ  
ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੇਡਨ ਤੱਕ ਜੋੜ ਦੇਵੇਿਾ। 
 

 “ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੈਦਲ ਤ ਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ ਰੱਲਖਅਤ ਰਸਲਤਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਲਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਲਫਸ ਲਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 
ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਲਰਿਾ ਿੈ,” ਮੇਅਰ ਲਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਲਕਿਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਿੇ ਲਕਿਾ, “ਨਵਾਂ ਏਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਟਰੇਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਸਿਤਮਿੰਦ ਰਲਿਣ ਅਤੇ ਸਰਿਰਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿੋਰ ਮੌਕਾ ਲਦਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਲ ਤ ਰਨਾ ਿੋਵੇ 
ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਿੋਵੇ, ਨਵਾਂ 1.5 ਲਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟਰੇਲ ਕ ਦਰਤ ਦੇ ਨਿਾਲਰਆਂ ਦਾ ਆਨਿੰ ਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਿੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਿ ਨੂਿੰ  ਮਿਬੂਤੀ ਲਦਿੰ ਦਾ ਿੈ।” 
 
 

ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਲਨਿੱਕਲਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਰਿੰਿਾਂ ਦਾ ਆਨਿੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਂ ਿੈ! ਬਾਿਰ ਿੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
3,728 ਿੈਕਟੇਅਰ ਘਾਿ ਦ ੇਮੈਦਾਨਾਂ (ਲਜਸ ਲਵੱਚ 746 ਪਾਰਕ, 284 ਖੇਡ ਦ ੇਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ 250 ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ) ਜਾਂ ਇਸਦੇ 224 
ਲਕਲੋਮੀਟਰ ਟਰੇਲ ਲਸਸਟਮ (ਰਸਲਤਆਂ 'ਤੇ 4,000 ਲਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। 
 

ਕੀ ਤ ਿਾਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਿ:ੈ 
ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਕ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਸ ਐਡਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ (Parks Maintenance and Forestry) ਟੀਮ ਇਿਨਾਂ ਚੀਿਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰਭਾਲ, ਜਾਂਚ 
ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਿੈ: 

 18,716 ਵਰਿ ਲਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫ ੱ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕਆਰੀਆਂ 
 63,502 ਵਰਿ ਮੀਟਰ ਸਦਾਬਿਾਰ/ਝਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕਆਰੀਆਂ 
 45 ਿੈਕਟੇਅਰ ਬ ਲੇਵਾਰਡ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕਆਰੀਆਂ 
 350 ਿੈਕਟੇਅਰ ਬ ਲੇਵਾਰਡ 

 26 ਕਬਰਿਾਿਾਂ 
 4 ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਿੀਚੇ 



 
 

 

 350,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ ਲੇਵਾਰਡ ਸੜਕ ਦਰਖ਼ਤ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਿ ਤ ਕ ਝ ਿੈ। ਇਸ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਵੱਚ ਬਾਿਰ ਲਨਿੱਕਲੋ ਅਤੇ ਰਮਣੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਓ! 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਿਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵਲਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਲਸੱਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਲਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪਰਦਰਲਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਲਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਲਨਕ ਸਿੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਿੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਿ ਿੰ ਚ ਲਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਲਵੱਚ ਖਲੋਲਹਆ ਲਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਸਲਵਕ ਿਸੋਲਪਟਲ, ਲਵਲਲਅਮ ਓਸਲਰ ਿੈਲਥ ਲਸਸਟਮ ਦਾ ਲਿੱਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਲਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਲਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

