
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿੱਤ ਨਵੀਆ ਂਆਉਟਡਰੋ ਰਪੱਕਲਬ੍ਾਲ ਕਰੋਟਾਂ ਖਲੋਹੀਆ ਂਹਨ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਜੂਨ, 2019) – ਰਪੱਕਲਬ੍ਾਲ (Pickleball) ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰਵਕਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਇਿਦਾ ਰਟਕਾਣਾ ਹੈ! ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਰਧਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦ ੋਿਥਾਨਾਂ ਤ ੇਿੱਤ ਰਪੱਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਾਂ 
ਖੋਲਹੀਆਂ ਹਨ। 

1. ਫਲਾਵਰ ਰਿਟੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਕੈਂਪਿ | 8950 ਿੈਕਲੌਗਰਲਨ ਰਡੋ (Flower City Community Campus | 8950   

McLaughlin Road) 

ਿੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼ ਲੈਕਰੋਿ ਬ੍ੌਕਿ ਰਵੱਚ ਚਾਰ ਰਪੱਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਿਥਾਪਤ 

ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਿਿੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਰਖਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦ ੇਪੋਰਟੇਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟ ਰਲਆ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਰਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਖੇਡ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

  2.      ਿੈਨਟਨੇੀਅਲ ਪਾਰਕ | 53 ਿੈਂਟਰ ਿਟਰੀਟ ਿਾਊਥ (Centennial Park | 53 Centre Street South) 

ਟੈਰਨਿ ਿੀਜਨ (ਿਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬ੍ਰ) ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਰਤੰਨ ਕੋਰਟਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਰਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਿੰਚਾਰਲਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਖਡਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱੁਝ ੇਿਰਿਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟਾਂ ਰਵੱਚ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੰ੍ਨਹ ਣ ਲਈ ਆਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕ ੇਰਕ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਰਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰਾ ਿਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵੱਚ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਡਰੌਪ-ਇਨ (ਰਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ੁਰਕੰਗ ਦ)ੇ ਰਪੱਕਲਬ੍ਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਰੌਪ-ਇਨ ਿਿੇਂ 
ਅਤੇ ਿਥਾਨ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਰਫਲਟਰ (drop-in filter) ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।   

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ (Green City) ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਿੀਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਜੱਥੇ ਵੀ ਿੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਿਫਰ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ 

(Brampton Transit) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਹਵਾਲਾ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਜੋਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਿੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 
ਰਪੱਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਅਨੰਦ ਿਾਣਨ ਦ ੇਿੌਕ ੇਹਨ।” 

- ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//www.google.com/maps/place/Flower+City+Community+Campus/%254043.671879%252c-79.7707522%252c17z/data%3D%25213m1%25214b1%25214m5%25213m4%25211s0x882b156f972962b5%3A0x250db22063382e5%25218m2%25213d43.671879%25214d-79.7685635
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//www.google.com/maps/place/Centennial+Park%252c+Brampton%252c+ON+L6W+2R3/%254043.6860922%252c-79.7554471%252c16z/data%3D%25213m1%25214b1%25214m5%25213m4%25211s0x882b158e27d1b6fb%3A0x72b02d814b2a7582%25218m2%25213d43.6860025%25214d-79.7505024
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Drop-In-Programs.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Drop-In-Programs.aspx
http://www.bramptontransit.com/
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ 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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

