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ਗੋਰ ਮੇਡਜ
ੋ ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪਬਰਿਕ ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਕਵਰਡ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਰਰਿੰ ਕ
ਅਰਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਿ ਸਰਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਿਈ ਡਰੌਪ-ਇਨ (ਰਬਨਾਂ ਰਕਸੇ ਬੁਰਕਿੰ ਗ ਦੇ) ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਨਵਾਸੀ ਖਾਸ ਥੀਮ ਵਾਿੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮਿੰ ਗ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਪੇ-ਪਰ-ਯੂਜ (ਰਜਿੰ ਨਾ ਵਰਤੋ-ਓਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ) ਆਿਾਰ ਤੇ ਸਿੈ ਜ ਹਾਕੀ
(Sledge Hockey) ਅਤੇ ਸ਼ੂਟ ਅਰਾਉਂਡ (Shoot Around) ਡਰੌਪ-ਇਨਸ।
10150 ਦ ਗੋਰ ਰੋਡ (ਦ ਗੋਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਸਿਮੋਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱ ਿ) (10150 The Gore Road (north of Castlemore Road on The
Gore Road)) ਰਵਖੇ ਸਰਥਤ ਆਊਟਡੋਰ ਰਰਿੰ ਕ ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਛਿੱ ਤ ਕਵਰਰਿੰ ਗ ਅਤੇ ਰਡਜਾਈਨ, ਸੂਰਜ ਰਜਹੇ ਤਿੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਟੀ ਬਰਫ ਦੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਸਰਦੀ ਰਵਿੱ ਚ ਬਰਫ ਨੂਿੰ ਰਪਘਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨ ਰਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਿਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਦੋ ਪਹੁਿੰ ਚਯੋਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਬਦਿਣ ਿਈ ਿਾਕਰਾਂ ਵਾਿਾਂ ਇਿੱ ਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿ ਕਮਰਾ। ਸੁਣਨ
ਸਬਿੰ ਿੀ ਰਵਗਾੜ ਵਾਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਿਈ ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿੁਨੀ ਵਿਾਉਣ ਵਾਿੀਆਂ ਰਡਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬਿੰ ਿੀ ਰਵਗਾੜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਿ ਈਅਰਫੋਨ ਵੀ
ਉਪਿਬਿ ਹਨ।
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਿਾਗੂ ਫੀਸ ਿਈ, ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਿਿੱਕ ਕਰੋ (click here)। ਰਰਿੰ ਕ ਰਕਰਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ,
goremeadows@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਿ ਕਰੋ।
ਰਸਟੀ ਇਸ ਵੇਿੇ ਰਤਿੰ ਨ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ ਰਰਿੰ ਕਸ (three other free outdoor ice skating rinks) ਦਾ ਸਿੰ ਚਾਿਨ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ: ਰਚਿੰ ਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ ਸਕੇਟ ਟਰੇਿ (Chinguacousy Park Skate Trail), ਮਾਊਂਟ ਪਿੈ ਜੈਂਟ ਆਊਟਡੋਰ ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ ਰਰਿੰ ਕ (Mount Pleasant
Outdoor Skating Rink) ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਆਊਟਡੋਰ ਸਕੇਰਟਿੰ ਗ ਟਰੇਿ (Gage Park Outdoor Skating Trail)।
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