ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ ਦੂਜਾ ਿਾਲਾਨਾ ਿਪੋਰਟਿ ਡੇ ਇਨ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਅਪਰਲ
ੈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਵਿੱ ਚ ਖੇਡ ਅਜਮਾਓ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਰਿਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਾਲਾਨਾ ਿਪੋਰਟਿ ਡੇ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Sports
Day in Brampton) ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਿੱ ਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹਰ ਉਿ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹਣਾ, ਨਾਬ੍ਾਲਗ ਿਪੋਰਟਿ ਿਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵ।ੇ
ਮੁਫ਼ਤ ਡਰੌਪ-ਇਨ (ਰਬ੍ਨਾਂ ਿਮਾਂ ਲਏ ਜਾਂ ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ) ਿਪੋਰਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਜਮਨਾਿਰਟਕਿ, ਿੌਫਟ ਬ੍ਾਲ, ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ, ਲੈ ਕਰੋਿ,
ਕਬ੍ਿੱ ਡੀ, ਰਕਰਕੇਟ, ਿੌਕਰ, ਟਰੈਕ, ਵੀਲਹਚੇਅਰ ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ, ਹਾਕੀ, ਤੈਰਾਕੀ ਆਰਦ। ਇਹ ਿਪੋਰਟਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੌਕਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Soccer
Centre) ਅਤੇ ਕੈਿੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ
ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਂ (Brampton Sport Alliance) ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਿਟੀ, ਇਿ ਨਾਲ ਿਬ੍ੰ ਰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਿਪੋਰਟਿ ਿੰ ਗਠਨਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਪੋਰਟ ਅਲਾਈਿ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਪੋਰਟ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਡੇ ਿਥਾਨਕ ਨਾਬ੍ਾਲਗ ਿਪੋਰਟ ਿਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ
ਉਪਲਬ੍ਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਿੱ ਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਰਜਿੱ ਤਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਡਰਾ ਰਵਿੱ ਚ ਨਾਮ ਰਲਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਤੰ ਨ ਮੋਹਰਾਂ
(ਿਟੈਂਪਿ) ਲੈ ਣਗੇ – ਹਰੇਕ ਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇਿੱ ਕ, ਜੋ ਉਹ ਉਿ ਰਦਨ ਅਜਮਾਉਣਗੇ।
ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਜਾਓ।
ਮਜੇਦਾਰ ਤਿੱ ਥ


ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ 268 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡ, 30 ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ, 15 ਆਈਿ ਪੈਡਿ, 13
ਿਰਵਰਮੰ ਗ ਪੂਲਿ, ਿਿੱ ਤ ਰਫਿੱ ਟਨੈਿ ਿੈਂਟਰ, ਚਾਰ ਆਉਟਡੋਗ ਿਕੇਰਟੰ ਗ ਰਰੰ ਕ, ਇਿੱ ਕ 9-ਹੋਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਿ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਕੀ ਰਹਿੱ ਲ ਹੈ



ਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਰਤੰ ਨ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਤੈਰਾਕੀ, ਕੈਂਪਿ ਅਤੇ ਿਪੋਰਟਿ ਹਨ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ 20,000 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਿਪੋਰਟਿ ਿਾਥੀ ਿਮੂਹ ਅਤੇ 80 ਬ੍ਾਲਗ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮੂਹ ਹਨ

ਹਵਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਐਥਲੀਟਿ ਨੂੰ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਮਰਰਪਤ ਿਪੋਰਟਿ ਪਰਸ਼ੰਿਕਾਂ ਦਾ ਿੰ ਪੰ ਨ ਇਰਤਹਾਿ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ,
ਦੋਿਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ, ਰਿਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਰਜਓਣ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਿਪੋਰਟਿ ਡੇ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ
ਰਵਕਲਪ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਿੰ ਦ ਖੇਡ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

-30ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਿਾਨੂੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
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