4 ਫਰਵਰੀ, 2019

ਲੋ ਫਰਸ ਲੇ ਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅੱ ਪਗ੍ਰਡ
ੇ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਲੋ ਫਰਸ ਲੇ ਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Loafer’s Lake Recreation Centre) ਨੂੰ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਵਵਸਵਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ 1 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗ੍ੀ।
30 ਲੋ ਫਰਸ ਲੇ ਕ ਲੇ ਨ (ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਪਾਰਕਵੇ) (30 Loafer's Lake Lane) (Kennedy Road and Sandalwood
Parkway) ਵਵਖੇ ਸਵਿਤ ਇਸ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਕੱ ਪੜੇ ਬ੍ਦਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਫਟਨੈਸ ਕਮਰੇ



ਪਵਰਵਾਰ ਲਈ ਕੱ ਪੜੇ ਬ੍ਦਲਣ ਦੇ ਕਮਰੇ



ਇੱ ਕ ਸੈਂਸਰੀ ਰਮ



ਲੌ ਬ੍ੀ, ਪਲ ਅਤੇ ਪਾਰਵਕੂੰ ਗ੍ ਲੌ ਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ



ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਪਹੁੂੰ ਚ ਯੋਗ੍ਤਾ

ਵਬ੍ਲਵਡੂੰ ਗ੍ ਦੇ ਇਲੈ ਕਟਰੀਕਲ ਅਤੇ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. (HVAC) ਵਸਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਵਨਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅੱ ਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਪਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ।
ਸੈਂਟਰ 1 ਮਈ, 2019 ਤੋਂ ਮੁਰੂੰਮਤ ਲਈ ਬ੍ੂੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ ਅਤੇ ਪਤਝੜ 2020 ਵਵੱ ਚ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੁੱ ਲਹੇਗ੍ਾ।
ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ।


ਮੌਜਦਾ ਲੋ ਫਰਸ ਲੇ ਕ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਵਫਟਨੈਸ ਮੈਂਬ੍ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਸਟੀ ਵਫਟਨੈਸ ਫੈਵਸਵਲਟੀ (City fitness facility) ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਸਕਵੈਸ਼ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕਲਨ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਲਈ 292 ਕੋਨੇਸਟੋਗ੍ਾ ਡਰਾਈਵ (ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬ੍ੋਵੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵ) (292
Conestoga Drive) (Kennedy Road and Bovaird Drive) ਵਵਖੇ ਸਵਿਤ, ਵਜਮ ਆਰਚਡੈਵਕਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Jim
Archdekin Recreation Centre) ਵਵੱ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ।

ਲੋ ਫਰਸ ਲੇ ਕ ਵਵਖੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਵਵਚਕਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੂੰ ਜ-ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗ੍ੇ।
ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਵਕਲਵਪਕ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਸਿਾਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਕਸੇ ਵੀ
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ (Recreation centres) ਵਵਖੇ ਗ੍ਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਤੀਵਨਧੀ (Customer Service Representative) ਨਾਲ ਗ੍ੱ ਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 311
ਤੇ ਸਰਵਵਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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