
 
 

 

24 ਮਈ 2017  

 

ਜਨੂ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਉੱਠੋ, ਬਾਹਰ ਨਨਿੱਕਲੋ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮ ਬਣੋ! 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਂ ਪਾਰਕਸ ਮੰਥ (ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ), ਬਾਈਕ ਮੰਥ (ਸਾਈਕਲ 
ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੰਥ (ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ) – ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਆਯੋਨਜਤ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 

ਬਾਈਕ ਟ ੂਵਰਕ ਡ ੇ(ਸਾਈਕਲ 'ਤ ੇਕੰਮ 'ਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਨਦਨ) – ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਮਈ 

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 7:30 – 9 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਨਵਿੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਨਮਲੇਗਾ। ਨਤੰਨ ਐਮ.ਈ.ਸੀ. (MEC) ਨਮਡਟਾਉਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਅਤੇ $300 ਦਾ Via Rail (ਵਾਇਆ ਰੇਲ) ਵਾਉਚਰ 
ਇਨਾਮੀ ਪੈਕ ਨਜਿੱ ਤਣ ਦੇ ਮੌਕ ੇਲਈ www.bikemonth.ca/biketoworkday 'ਤੇ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰੋ। 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਨਫਟਨੈਸ ਡ ੇ(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਨਦਨ) – ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 3 ਜੂਨ 

ਸਵੇਰੇ 9:30 – 10:15 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬਾਹਰੀ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਨਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 
10:30 – 11:15 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ Zumba® ਆਯੋਨਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ (4+) ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਲਈ ਨਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਿੱਕ ਨਕਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। 
 

ਸਨਪਰੰ ਗਫਸੈਟ – ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 9 ਜੂਨ 

ਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰੇਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਨਹਰ 12 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਫਲਾਵਰ ਨਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ 
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Flower City Seniors Recreation Centre) ਨਵਖੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ।  
 

ਬਾਈਕ ਫੈਸਟ– ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਜੂਨ 

ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਲੀਬਰੈਂਪਟਨ (CeleBrampton) ਨਵਿੱ ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਨਜਿੱ ਤੋ! ਬਾਈਕ ਫੇਸਟ 
ਵੈਨਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (Wellington Street West) ਨਵਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਗੋਾ ਡ ੇ(ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਗੋਾ ਨਦਵਸ) - ਬੁਿੱ ਧਵਾਰ, 21 ਜੂਨ 

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Mount Pleasant Community Centre) ਨਵਖੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬਾਹਰ ਯੋਗਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 
ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾ ਨਫਸਲਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਨਲਆਓ। 
 
ਬਾਈਕ ਨਦ ਕਰੀਕ – ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਜੂਨ 

ਏਟੋਬੀਕੋ ਕਰੀਕ ਟਰੇਲ (Etobicoke Creek Trail) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਈਡ। ਨਜਮ ਆਰਕਡੇਨਕਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Jim 

Archdekin Recreation Centre) ਨਵਖੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਵੋ। ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਫੀ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਲੰਚ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਨਵਆਂ 
ਲਈ www.bikebrampton.ca/events ਦੇਖੋ। 
 

ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਨਹਰ ਭਰ ਨਵਿੱ ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਆਯੋਨਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਨਵਿੱ ਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸਨਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹਾ ਜੁਨਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਨਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

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

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

