ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਮਰ ਫਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਜੂਨ, 2019) – ਆਪਣਾ ਸਰ ਮਸੂਟ, ਰਪਕਰਨਕ ਕੰ ਬ੍ਲ 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 ਮੂ ੀਜ ਅੰ ਡਰ ਦ ਸਟਾਰਸ (Summer Movies under the Stars) | 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤਿੱ ਕ
ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਪਰਰ ਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਆਉਟਡੋਰ ਮੂ ੀ ਸਕਰੀਰਨੰਗਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰ ਬ੍ਲ, ਲਾਅਨ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਪੂਰੀ ਮੂ ੀ ਸਮ਼ਾਂ ਸਾਰਨੀ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ (here) ਕਰਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ (Summer Camps) | 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ
ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਕਈ ਤਰਹ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ 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 ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਚੋਣ ੇਂ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਲੰਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬ੍ਧ
ਹੈ।
ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ ੇਰ ੇ ਇਿੱ ਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।
ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ (Play in the Park) | 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤਿੱ ਕ
6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ, ਚੋਣ ੇਂ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਰਦਨ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ ੇਰੇ 9:30 ਜੇ ਤੋਂ 11:30 ਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕ ਰ ਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸਟੀ ਆਫ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡਰ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰ ਿੱ ਚ ਆਯੋਰਜਤ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ (here) ਕਰਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇ ਕ (Professor’s Lake) ਬ੍ੀਚ ਅਤੇ ਬ੍ੋਟਹਾਊਸ | 29 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇਗਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 65-ਏਕੜ, ਸਰਪਰੰ ਗ-ਫੈਡ (ਬ੍ਸੰ ਤ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਣ ਾਲੀ) ਝੀਲ ਦੇ ਰਕਨਾਰੇ ਮਜੇਦਾਰ ਰਦਨ ਰਬ੍ਤਾਓ। ਰਨਗਰਾਨੀ ਾਲਾ ਸਰ ਰਮੰ ਗ ਏਰੀਆ,
ਾਟਰਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਤੀ ਰਕਰਾਏ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਰਥਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਖੁਿੱ ਲਹਦੇ ਹਨ। ਰਕਰਾਏ ਤੇ ਬ੍ੋਟਹਾਊਸ ਹੁਣ
ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।
ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇ ਕ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ ੇਰ ੇ ਇਿੱ ਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।

ਰਚੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਰ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ਼ਾਂ | 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ 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 (ਰਹੰ ਡੋਲਾ) ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਰਾਈਡ, ਸਪਰੇ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ।
ਰਚੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ ੇਰ ੇ ਇਿੱ ਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।
ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ ਆਉਟਡੋਰ ਪੂਲ (Eldorado Park Outdoor Pool) | 29 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਤਿੱ ਕ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇਗਾ
ਕਰੈਰਡਟ ਰਰ ਰ (Credit River) ਦੇ ਰਕਨਾਰਰਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰ ਗਲ ਨਾਲ ਰਘਰੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕਮਾਤਰ ਆਉਟਡੋਰ ਪੂਲ ਰ ਿੱ ਚ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦਾ
ਸਮ਼ਾਂ ਰਬ੍ਤਾਓ।
ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ ੇਰ ੇ ਇਿੱ ਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।
ਸਪਰੇ ਪੈਡਸ (Spray Pads)
ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ 14 ਸਪਰੇ ਪੈਡਸ ਅਤੇ ੈਰਡੰ ਗ ਪੂਲਸ (ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਡੂੰ ਘੇ ਬ੍ਣਾਉਟੀ ਪੂਲ) ਰ ਿੱ ਚ ਠੰਡੇ ਰਹੋ।
ਸਪਰੇ ਪੈਡ ਾਲੇ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ (here) ਕਰਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਫੀਸ਼ਾਂ, ਸਥਾਨ਼ਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ੇਰਰ ਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨ਼ਾਂ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਰਕਸੇ ਬ੍ਾਰੇ ੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਜਾਓ ਜ਼ਾਂ ਰਕਸੇ ੀ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਰ ਖੇ ਸਮਰ ਫਨ (Summer Fun) ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲਓ।
ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ (Green City) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ ਰਕ ਰਜਿੱ ਥੇ ੀ ਸੰ ਭ ਹੋ ,ੇ ਉਹ ਸਫਰ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰ਼ਾਂਰਜਟ
(Brampton Transit) ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਰਟਰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ।
ਹ ਾਲਾ
“ਗਰਮੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰੋਮ਼ਾਂਚਕ ਸੀਜਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ਾਂ ਰਕ ਉਹ ਪੂਰੇ
ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਆਉਟਡੋਰ ਮੂ ੀਜ ਦੇਖਣ, ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇ ਕ ਰ ਖੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈ ਣ, ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਉਟਡੋਰ ਪੂਲ ਰ ਿੱ ਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ
ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਿੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੂਲਤ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਧਣ ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕ਼ਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ੀ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ, ਲੋ ਕ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ੰ ਨ-ਸੁ ੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡ
ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

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

