
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ              

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਮਰ ਫਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹਣੋਗੀਆ ਂ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਜੂਨ, 2019) – ਆਪਣਾ ਸਰ ਮਸੂਟ, ਰਪਕਰਨਕ ਕੰਬ੍ਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬ੍ੋਤਲ ਰਤਆਰ ਕਰ ਲਓ – ਰਕਉਂਰਕ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਮਜੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮ਼ਾਂ ਹੈ! 

 

ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਈ ਤਰਹ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਸਹੂਲਤ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਕਈ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

ਸਮਰ ਮ ੂੀਜ ਅੰਡਰ ਦ ਸਟਾਰਸ (Summer Movies under the Stars) | 5 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤਿੱ ਕ 

ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ, ਪਰਰ ਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਆਉਟਡੋਰ ਮੂ ੀ ਸਕਰੀਰਨੰਗਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਬ੍ਲ, ਲਾਅਨ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 

ਪੂਰੀ ਮੂ ੀ ਸਮ਼ਾਂ ਸਾਰਨੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 

ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ (Summer Camps) | 3 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ 

ਬ੍ਿੱਚ ੇਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਕਈ ਤਰਹ਼ਾਂ ਦ ੇਡ ੇਕੈਂਪਸ ਦ ੇਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2019 ਲਈ ਨ ੇਂ 
ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਹਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ  ਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਚੋਣ ੇਂ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਤ ੇਇਿੱਕ ਕੈਂਪ ਲੰਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬ੍ਧ 

ਹੈ।  

ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ  ੇਰ  ੇਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।  

ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ (Play in the Park) | 1 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤਿੱ ਕ 

6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬ੍ਿੱਚ,ੇ ਚੋਣ ੇਂ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਤ ੇਕਾਰਜਰਦਨ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸ ੇਰੇ 9:30  ਜੇ ਤੋਂ 11:30  ਜੇ ਤਿੱਕ, ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕ ਰ ਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡਰ਼ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰ ਿੱ ਚ ਆਯੋਰਜਤ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।  

ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ (Professor’s Lake) ਬ੍ੀਚ ਅਤੇ ਬ੍ਟੋਹਾਊਸ | 29 ਜਨੂ ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਰਜੋਾਨਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇਗਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 65-ਏਕੜ, ਸਰਪਰੰ ਗ-ਫੈਡ (ਬ੍ਸੰਤ ਰ ਿੱ ਚ  ਰਹਣ  ਾਲੀ) ਝੀਲ ਦ ੇਰਕਨਾਰੇ ਮਜੇਦਾਰ ਰਦਨ ਰਬ੍ਤਾਓ। ਰਨਗਰਾਨੀ  ਾਲਾ ਸਰ ਰਮੰਗ ਏਰੀਆ, 

 ਾਟਰਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਤੀ ਰਕਰਾਏ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਰਥਤੀਆਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਖੁਿੱ ਲਹਦੇ ਹਨ। ਰਕਰਾਏ ਤੇ ਬ੍ੋਟਹਾਊਸ ਹੁਣ 

ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 

ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ  ੇਰ ੇ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।  

 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Summer-Movies-Under-The-Stars.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Summer-Movies-Under-The-Stars.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Camps.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Camps.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/74/
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/74/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Community-Centres/Pages/Professors-Lake.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Community-Centres/Pages/Professors-Lake.aspx


 

 

 

ਰਚੰਗਕਜੂੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਰ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਲਈ ਸਹਲੂਤ਼ਾਂ | 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇਗਾ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਕਈ ਤਰਹ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰ ਫਨ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਚੜੀਆਘਰ, ਪੋਨੀ ਰਾਈਡਸ, 

ਰਮਨੀ ਗੋਲਫ, ਕੈਰਸੇਲ (ਰਹੰਡੋਲਾ) ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਰਾਈਡ, ਸਪਰੇ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ। 

ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ  ੇਰ  ੇਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।  

ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ ਆਉਟਡਰੋ ਪਲੂ (Eldorado Park Outdoor Pool) | 29 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇਗਾ  

ਕਰੈਰਡਟ ਰਰ ਰ (Credit River) ਦ ੇਰਕਨਾਰਰਆਂ ਤ ੇਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਰਘਰੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਿੱਕਮਾਤਰ ਆਉਟਡੋਰ ਪੂਲ ਰ ਿੱ ਚ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦਾ 
ਸਮ਼ਾਂ ਰਬ੍ਤਾਓ।  

ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ  ੇਰ ੇ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।  

ਸਪਰੇ ਪਡੈਸ (Spray Pads) 

ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ 14 ਸਪਰ ੇਪੈਡਸ ਅਤੇ  ੈਰਡੰਗ ਪੂਲਸ (ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਘਿੱਟ ਡੂੰ ਘੇ ਬ੍ਣਾਉਟੀ ਪੂਲ) ਰ ਿੱ ਚ ਠੰਡੇ ਰਹੋ।  

ਸਪਰ ੇਪੈਡ  ਾਲੇ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 

ਫੀਸ਼ਾਂ, ਸਥਾਨ਼ਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇ ੇਰਰ ਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਸਮੇਤ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨ਼ਾਂ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਰਕਸੇ ਬ੍ਾਰੇ  ੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ ਜ਼ਾਂ ਰਕਸੇ  ੀ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਰ ਖੇ ਸਮਰ ਫਨ (Summer Fun) ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲਓ।   

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ (Green City) ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ ਰਕ ਰਜਿੱ ਥੇ  ੀ ਸੰਭ  ਹੋ ,ੇ ਉਹ ਸਫਰ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰ਼ਾਂਰਜਟ 

(Brampton Transit) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਰਟਰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਹ ਾਲਾ 

“ਗਰਮੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰੋਮ਼ਾਂਚਕ ਸੀਜਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ਾਂ ਰਕ ਉਹ ਪੂਰੇ 

ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਆਉਟਡੋਰ ਮੂ ੀਜ ਦੇਖਣ, ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ ਰ ਖੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣ, ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਉਟਡੋਰ ਪੂਲ ਰ ਿੱ ਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 
ਸਾਲ ਦ ੇਇਸ ਸਮੇਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ  ਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੂਲਤ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।” 

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

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

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

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

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Chinguacousy-Park/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Chinguacousy-Park/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/eldorado-park/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/eldorado-park/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptontransit.com/
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


 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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