24 ਜਨਵਰੀ, 2019

ਗੋਰ ਮੇਡਜ
ੋ ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ ਦੇ
ਅਰਿਕਾਰਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ!
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ ਦੀ ਰਰਬ੍ਨ-ਕੱ ਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਲਈ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਿੰ
ਸੱ ਦਾ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ ਰਵੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮਜੇ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੇਟਸ ਨਾਲ ਰਲਆਓ!
ਐਤਵਾਰ, 3 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨਿੰ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 10150, ਦ ਗੋਰ ਰੋਡ (ਦ ਗੋਰ ਰੋਡ ਤੇ
ਕਾਸਲਮੋਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱ ਲ) (10150 The Gore Road (north of Castlemore Road on The Gore Road)) ਰਵਖੇ ਸਰਿਤ, ਗੋਰ
ਮੇਡੋਜ ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ (Gore Meadows Covered Outdoor Ice Rink) ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਿ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰ
ਰਿੀ ਿੈ।
ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨਿੰ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਰਬ੍ਨ ਕੱ ਟਣ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਿ ਲਈ
ਸੱ ਦਾ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਕਈ ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕਰਲਤ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ।
ਆਊਟਡੋਰ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:


ਮੁਫ਼ਤ ਿੌਟ ਚੌਕਲੇ ਟ ਅਤੇ ਕੌ ਫੀ



ਰਟਮ ਿੋਰਟੋਨਸ (Tim Hortons) ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ



ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਰੋਸਰਟਿੰ ਗ ਫਾਇਰ ਰਪਟਸ



ਬ੍ਰਫ ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ



ਸੀ.ਐਨ. (CN) ਵੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ #MyBrampton (ਮਾਈਬ੍ਰੈਂਪਟਨ) ਰਚਿੰ ਨਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ



ਸਮੋਕਜ ਪਾਊਰਟਨ ਫਡ ਟਰੱ ਕ (Smoke’s Poutinerie Food Truck), ਰਜੱ ਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਿਨ

ਡੀ.ਜੇ. ਟੈਮ (DJ Tam) ਵੱ ਲੋਂ ਪਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵੱ ਚ ਬ੍ਾਿਰ ਸਿੰ ਗੀਤ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ (Brampton
Transit) ਬ੍ੱ ਸ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਰਨਿੱਘ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Gore Meadows Community Centre and Library) ਰਵੱ ਚ ਇਨਡੋਰ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਰਵੱ ਚ
ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਐਡ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:


ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਵੱ ਚ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਕੇਰਵਨ ਰਸਲਵੈਸਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਰਕਤਾਬ੍ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ



ਏਅਰਬ੍ੁਰਸ਼ ਟੈਟਜ



ਇੱ ਕ ਕਰਾਫਟ ਸਟੇਸ਼ਨ



ਇੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕੌ ਟਨ ਕੈਂਡੀ ਰਗਫਟ



ਈ.ਬ੍ੀ. ਗੇਮਸ (EB Games) ਵੱ ਲੋਂ ਈ.ਬ੍ੀ. ਗੇਮਸ ਯਿ ਲਾਉਂਜ (EB Games Youth Lounge) ਰਵੱ ਚ ਵੀਰਡਓ ਗੇਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ

ਜਾਣਗੀਆਂ


ਫੈਰਮਲੀ ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਅਤੇ ਫੈਰਮਲੀ ਜੁਿੰ ਬ੍ਾ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (Brampton Fire Prevention) ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਪਾਰਕੀ ਦ ਡੌਗ ਨਿੰ ਰਮਲਣਾ

ਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Gore Meadows
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਲੀ ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਐਡ
Community Centre and Library) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 143 ਏਕੜ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸਰਿਤ ਿੈ।
ਰਰਿੰ ਕ ਦਾ ਬ੍ੇਜੋੜ ਢਾਂਚਾ ਮੈਟਲ ਡੈਕ, ਕਿੰ ਕਰੀਟ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪਰੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਜਸਤ ਚੜਹੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਗਲਲੈ ਮ (ਆਰਚਡ ਰਟਿੰ ਬ੍ਰ ਬ੍ੀਮਾਂ)
ਤੋਂ ਬ੍ਰਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸਦੀ ਬ੍ੇਜੋੜ ਛੱ ਤ ਕਵਰਰਿੰ ਗ ਅਤੇ ਰਡਜਾਈਨ, ਸਰਜ ਰਜਿੇ ਤੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਣਾਉਟੀ ਬ੍ਰਫ ਦੀ ਰੱ ਰਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਰਦੀ ਰਵੱ ਚ
ਬ੍ਰਫ ਨਿੰ ਰਪਘਲਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਆਊਟਡੋਰ ਰਰਿੰ ਕ ਸਿਲਤਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਦੋ ਪਿੁਿੰ ਚਯੋਗ ਵਾਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜੇ ਬ੍ਦਲਣ ਲਈ ਲਾਕਰਾਂ ਵਾਲਾਂ ਇੱ ਕ ਯਨੀਵਰਸਲ ਕਮਰਾ। ਸੁਣਨ
ਸਬ੍ਿੰ ਿੀ ਰਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿੁਨੀ ਵਿਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਡਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬ੍ਿੰ ਿੀ ਰਵਗਾੜ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਈਅਰਫੋਨ ਵੀ
ਉਪਲਬ੍ਿ ਿਨ।
ਵੱ ਿ ਠਿੰਡੇ ਮਿੀਰਨਆਂ ਰਵੱ ਚ, ਰਰਿੰ ਕ ਦੀ ਿਾਂ ਨਿੰ ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਿਾਕੀ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਨੀ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਰਵੱ ਚ, ਉਸ ਿਾਂ ਨਿੰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਲ ਿਾਕੀ ਲਈ ਵਰਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਰਰਿੰ ਕ ਿੁਣ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਸ਼ਾਇਨੀ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਿ ਿੈ। ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਚੀ ਲਈ, ਇੱ ਿੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (click here)। ਰਰਿੰ ਕ
ਰਕਰਾਇਆਂ ਲਈ, goremeadows@brampton.ca ਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਿ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱ ਿੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (click here)।
ਿਵਾਲਾ
“ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਿੁਤ
ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ। ਇਿ ਬ੍ੇਜੋੜ, ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਰਰਿੰ ਕ ਿੈ। ਗਰਮ ਕੱ ਪੜੇ ਪਰਿਨੋ, ਆਪਣੀਆਂ
ਸਕੇਟਸ ਰਲਆਓ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ, ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕਰਲਤ ਗਤੀਰਵਿੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਰਿਰ ਨਿੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੋ!”

-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਵੱ ਡਾ ਸੋਚ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵੱ ਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸਿੰ ਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱ ਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਵਰਵਿਤਾ ਸਾਨਿੰ ਵੱ ਖਰਾ
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਰਨਵੇਸ਼ ਨਿੰ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿੰ ਅੱ ਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵੱ ਚ ਸਰਿਤ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱ ਿੇ ਰਰਿਣ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਰਵੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਰਜਿਾ ਜੁਰੜਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਿੰ ਅੱ ਗੇ ਰਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨਿੰ Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡ
ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

