
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਇਸ ਜਨੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲੋ ਅਤ ੇਸਰਕਰਰਆ ਹ ੋ ੋ

ਜਨੂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨੋਰੰਜਨ) ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹ!ੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਮਈ, 2019) – ਜੂਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨੋਰੰਜਨ) ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਰਕਰਰਆ 

ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਰਪਕਰਨਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਟੈਰਨਸ ਕੋਰਟਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਕੇਟਬ੍ੋਰਡ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸਪੇਸਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗਰਮੀ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਰਸਟੀ ਜੂਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨੋਰੰਜਨ) ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਰਫਟਨੈਸ ਡ ੇ(National Health and Fitness Day) 

1 ਜੂਨ | ਸ ੇਰੇ 10  ਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ 12  ਜੇ ਤਿੱਕ | ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 

ਸਕੇ ੇਂਜਰ ਹੰਟ, Zumba™ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬ੍ੂਥਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ 
 

ਰੌਕ ਕਲਾਈਰਂਬੰ੍ਗ ਟਰਾਈ-ਇਟਸ (Rock Climbing Try-its) 

10 ਤੋਂ 16 ਜੂਨ ਤਿੱਕ | ਕੇਨ ਗਾਈਲਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Ken Giles Recreation Centre) 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨ ੀਂ ਸਹੂਲਤ ਪਰਖੋ। 
 

ਐਕਟੀਰ ਟੀਜ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ (Activities in the Park)  

10 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤਿੱਕ | ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸਥਾਨ 

ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਨੰੂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਅਰਧਕਾਰਕ ਕੈਂਪ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕੈਂਪ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਗੋਾ ਡ ੇ(International Yoga Day) 

21 ਜੂਨ | ਸ਼ਾਮ 7  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਤਿੱਕ | ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Mount Pleasant Community Centre) 

ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਤਲਕਣ  ਾਲੀ ਚਟਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਾ  ਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਰਹਨੋ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਮ ਆਊਟਡੋਰ ਯੋਗਾ ਕਰੋ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 25 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਗੜਹ (ਹੋਮ) ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 11 ਸਰ ਰਮੰਗ ਪੂਲਸ, 17 ਆਈ ਰਰੰਕਸ, ਰਫਟਨੈਸ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ, ਇਨਡੋਰ 

ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡਰ, ਆਊਟਡੋਰ ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਹਨ ਅਤ ੇਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੂਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨੋਰੰਜਨ) ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਾਰੇ www.brampton.ca/recmonth ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ।  

ਰਸਟੀ  ਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਰ ਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ 
www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ।  

http://www.brampton.ca/recmonth
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

ਹ ਾਲਾ 

 “ਜੂਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨੋਰੰਜਨ) ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਰਨਕ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ, ਓਪਨ ਸਪੇਰਸਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕਈ 

ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨ ੀਂ ਖੇਡ ਅਜਮਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਨ ਰਬ੍ਤਾਉਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ।” 

   -       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 

 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0

