ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਨੇ ਿੱ ਤ ਨਵੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਰਪੱ ਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਖੋਲਹੀਆਂ ਹਨ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਜੂਨ, 2019) – ਰਪੱ ਕਲਬ੍ਾਲ (Pickleball) ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰਵਕਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਇਿਦਾ ਰਟਕਾਣਾ ਹੈ! ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਰਧਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋ ਿਥਾਨਾਂ ਤੇ ਿੱ ਤ ਰਪੱ ਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਾਂ
ਖੋਲਹੀਆਂ ਹਨ।
1.

ਫਲਾਵਰ ਰਿਟੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਕੈਂਪਿ | 8950 ਿੈਕਲੌ ਗਰਲਨ ਰੋਡ (Flower City Community Campus | 8950
McLaughlin Road)

ਿੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਿ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼ ਲੈ ਕਰੋਿ ਬ੍ੌਕਿ ਰਵੱ ਚ ਚਾਰ ਰਪੱ ਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਿਥਾਪਤ
ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਿਿੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਰਖਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੋਰਟੇਬ੍ਲ ਨੈੱਟ ਰਲਆ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਰਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਖੇਡ ਿਕਦੇ ਹਨ।
2.

ਿੈਨਟੇਨੀਅਲ ਪਾਰਕ | 53 ਿੈਂਟਰ ਿਟਰੀਟ ਿਾਊਥ (Centennial Park | 53 Centre Street South)

ਟੈਰਨਿ ਿੀਜਨ (ਿਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬ੍ਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਤੰ ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਰਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿੰ ਚਾਰਲਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱ ਝੇ ਿਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟਾਂ ਰਵੱ ਚ ਹਰ ਅੱ ਧੇ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ੰ ਨਹਣ ਲਈ ਆਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਰਕ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਰਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰਾ ਿਾਲ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵੱ ਚ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਡਰੌਪ-ਇਨ (ਰਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ੁਰਕੰ ਗ ਦੇ) ਰਪੱ ਕਲਬ੍ਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਰੌਪ-ਇਨ ਿਿੇਂ
ਅਤੇ ਿਥਾਨ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਰਫਲਟਰ (drop-in filter) ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।
ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ (Green City) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਿੀਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਜੱ ਥੇ ਵੀ ਿੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਿਫਰ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ
(Brampton Transit) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਵਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜੋਸ਼ ਰੱ ਖਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਿੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ
ਰਪੱ ਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੂੰ ਰਿਹਤਿੰ ਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਅਨੰਦ ਿਾਣਨ ਦੇ ਿੌਕੇ ਹਨ।”
-

ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

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