ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਦੌੜਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ! ਰਿਟੀ ਨੇ ਪਰਹਲੇ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਿਤੰ ਬ੍ਰ, 2019) – ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੌੜਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ੂਟਾਂ ਦੇ ਫੀਤੇ ਬ੍ੰ ਨਹਣ ਅਤੇ ਦੌੜਣ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਿਮਾਂ ਆ ਰਿਆ ਹੈ,
ਰਕਉਂਰਕ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲੈਂ ਡਮਾਰਕ ਿਪੋਰਟ ਿਰੁੁੱ ਪ ਇੰ ਕ. (Landmark Sport Group Inc.) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੁੱ ਚ, ਪਰਹਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ
ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ (Brampton Half Marathon) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ!
13-14 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਰਵੁੱ ਚ ਵੀਕੈਂਡ ਨੂੰ ਮਜੇਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਿਤੀਰਵਧੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਨਰਿ
ਐਕਿਪੋ (Runners Expo) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਿੀ। ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਬ੍ੂਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਿਕਣਿੇ, ਰਜੁੱ ਥੇ ਿਪਾਂਿਰ, ਵਪਾਰਕ ਿਮਾਨ, ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱ ਪੜੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਿੈਿਰੀਜ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਫਟਨੈਿ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਉਤਪਾਦ, ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।
ਦੌੜ 14 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਿਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਿੀ। ਦੌੜਨ ਵਾਰਲਆਂ ਕੋਲ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਜਾਂ 10 ਰਕ.ਮੀ. ਦੌੜ ਦਾ ਰਵਕਲਪ ਹੋਵੇਿਾ। ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ ਜੈਂਟ
ਰਵਲੇ ਜ (Mount Pleasant Village) ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਿਾ, ਰਜੁੱ ਥੇ ਦੌੜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਰਤਹਾਿਕ ਕੈਨੇਰਡਅਨ
ਪੈਰਿਰਫਕ ਰੇਲਵੇ ਿਟੇਸ਼ਨ (Canadian Pacific Railway station) ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇੁੱ ਕ ਰਿੰ ਿਲ ਲੂਪ ਦੌੜ, ਦੌੜਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੋਡ
ਂ
(Heritage Road) ਅਤੇ ਲਾਇਨਹੈਡ ਿੋਲਫ ਕਲੁੱਬ੍ (Lionhead Golf Club) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਿੁੰ ਦਰ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਵੈਿਟ ਐਡ
ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਿੀ।

ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੀਆਂ ਅੁੱ ਠ ਿਥਾਨਕ ਚੈਰਰਟੀਜ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਰਕਿੇ ਇੁੱ ਕ ਲਈ ਫੰ ਡ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਰਵੁੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:
-

ਂ ਿਰਲਿ ਕਲੁੱਬ੍ ਆਫ ਪੀਲ (Boys and Girls Club of Peel), www.bgcpeel.org
ਬ੍ਵਾਇਿ ਐਡ

-

ਫਰੀ ਫਾਰ ਆਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (Free For All Foundation), www.ffaf.ca

-

ਕੇ ਬ੍ਲੇ ਅਰ ਹੋਿਰਪਿ (Kay Blair Hospice)

-

ਨਾਈਟਿ ਟੇਬ੍ਲ (Knights Table), www.knightstable.org

-

ਪੀਲ ਰਚਲਡਰਿ ਏਡ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (Peel Children’s Aid Foundation), www.peelcaf.com

-

ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਔਰਟਜਮ ਓਨਟੈਰੀਓ (Peel Region Chapter of Autism Ontario),

-

www.autismontario.com/chapters/peel-region
ਿੇਵਾ ਫੂਡ ਬ੍ੈਂਕ (Seva Food Bank), www.sevafoodbank.com

-

ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਅਚੀਵਰਿ ਕਲੁੱਬ੍ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (United Achievers’ Club of Brampton), www.unitedachieversclub.com

ਮੈਰਾਥਨ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੁੱ ਕ ਰਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬ੍ਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ www.bramptonhalfmarathon.com ਤੇ ਜਾ
ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ੁੁੱ ਧਵਾਰ, 10 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਿੀ। ਜੇਕਰ ਦੌੜ ਰਵੁੱ ਚ
ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿੰ ਰਖਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਨ-ਿਾਈਟ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਿੀ।
ਹਵਾਲੇ
“ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਰਵੁੱ ਚ ਿਥਾਨਕ ਚੈਰਰਟੀਜ ਨੂੰ ਿਰਹਯੋਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਲੈਂ ਡਮਾਰਕ ਿਪੋਰਟ ਿਰੁੁੱ ਪ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੁੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ
ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਦੌੜ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੁੱ ਕ ਰਿਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱਰਖਅਤ ਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੂਨ ਰਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀਕੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਿਰਤਰਵਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜੇਦਾਰ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Mayor Patrick Brown)
“ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱ ਚ ਦੌੜਣ/ਿੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵੁੱ ਚ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਜਨ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ
ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ੇਹੁੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੌੜ, ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਲਰਕ ਜੀ.ਟੀ.ਏ.,
ਓਨਟੈਰੀਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਦੌੜਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੁੰ ਦਰਤਾ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਦਖਾਵੇਿੀ।”
- ਐਲੀਓਟ ਕੇਰ (Elliott Kerr), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਲੈਂ ਡਮਾਰਕ ਿਪੋਰਟ ਿਰੁੁੱ ਪ ਇੰ ਕ.
-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ 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
ਰਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਿਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੁੱ ਿੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

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