
 

 

 

ડિસેમ્બર 7, 2018                                                                                                                                       

શિયાળાની ગમ્મતન ું ઝાપટ ું બ્રમૅ્પટન ખાત ેઆવી રહ્ ું છે 

આઉટિોર સ્કટેટુંગ, માઉન્ટ ચ િંગકઝુી, દાન દક્ષિણાના પ્રસિંગો અન ેબીજુિં ઘણિં બધુિં! 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો– આવતા થોડા અઠવારડયાઓમાિં ક્ષિયાળાની પ્રવૃક્ષિઓની ભિમાિથી બ્રૅમ્પટન ગુિંજી ઉઠિ ેઅન ે ોક્કસ જ તમન ેતેમાિં 

ભાગ લેવાની મઝા આવિ!ે આઉટડોિ સ્કેટટિંગથી ક્ષસ્કઈંગ સુધી અન ેસાન્તા મહોદય સાથ ેસવાિનો નાસ્તો તેમજ તહેવાિલિી સખાવતી 

ઇવેન્્સ, દિેક જણ માટ ેકઈંકન ેકઈંક તો છે જ. 

આ શિયાળે બ્રમૅ્પટનમાું િ ું િ ું થિ?ે 

આઉટિોર સ્કટેટુંગ 

આઉટિોર સ્કેટટુંગ ટરુંકના સ્થળો હવામાન આધાડરત છે અને ટરુંક્સ ડિસેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાું જ ખ લ્લા મ કી દેવાય તેમ બને. રડસેમ્બિ 7ના 

િોજ ગેજ પાકક આઉટડોિ સ્કેટટિંગ ટ્રેઇલ (Gage Park Outdoor Skating Trail) જનતા માટ ેખુલલુિં મુકવામાિં આવી  ુક્યુિં છે. વધાિાનાિં 

આઇસ ટિિંક અિંગેના અપડે્સ માટ ેિાહ જોિો. 

હાલમાું સીટી ત્રણ શનિઃિ લ્ક આઉટિોર આઇસ સ્કેટટુંગ ટરુંક્સ ચલાવે છે. ચ િંગકઝુી પાકક સ્કેટ ટ્રેઇલ (Chinguacousy Park Skate Trail), 

માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ આઉટડોિ સ્કેટટિંગ ટિિંક (Mount Pleasant Outdoor Skating Rink), અન ેગેજ પાકક આઉટડોિ સ્કેટટિંગ ટ્રેઇલ 

(Gage Park Outdoor Skating Trail). 

જો હવામાન સાન કૂળ હિ ેતો શવન્ટર 2018માિં ગોિ મેડોઝ કમ્યુક્ષનટી સેંટિ (Gore MeadowsCommunity Centre)ની આવરિત 

આઉટડોિ આઇસ સ્કેટટિંગ ટિિંક ખુલલી મુકાવાની ગણતિી છે. િુલક લાગુ. 

વધ  માશહતી અહીં ઉપ લબ્ધ છે. 

પાકકમાું ડિસ્મસ (Christmas in the Park) 

ચચુંગક ઝી પાકક ખાતે િશનવાર,ે રડસમે્બિ 15ના િોજ પડરવારો આખો ડદવસ રજાઓની મઝા માણી િકિે. પ્રવૃક્ષિઓમાિં સામલ છે સાન્તા 

મહોદય સાથ ેસવાિનો નાસ્તો, સાન્તા મહોદયન ેપત્રો લખવા અન ેજીંજિબ્રેડનાિં ઘિ બનાવવા. પ્રત્યેક પ્રવૃશિ માટે રશજસ્રેિન કરાવવ ું 

આવશ્યક છે. 

 

માઉન્ટ ચચુંગક ઝી – ક્ષસ્કઈંગ, સ્નોબોર્ડિંગ અન ે્યચુબિંગ 

શહમ વર્ાક થાય ત્યારે માઉન્ટ ચચુંગક ઝી પ્રવૃશિઓથી ગ ુંજી ઉઠે છે. બ્રૅમ્પટનનાું પોતાના શસ્ક, સ્નોબોડક અન ે્યુચબિંગ ક્ષહલ પિ ભગેા થાવ અન ેતેના 

મનોિમ ઢાળો પિ ક્ષસ્કઈંગ કિો જેની િરૂઆત રડસેમ્બિ 27થી થિ.ે તમાિા ક્ષસ્ક કિવાનાિં કૌિલયોન ેક્ષસ્ક કે સ્નોબોડકના પાઠ ભણીન ેતેજ કિો 

http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx?qlocation=Chinguacousy%20Park


 

 

અથવા બસ માત્ર હુિંફાળા િૅલેમાિં મસ્તી કિો. શસ્ક િૅલેનો પ્રવેિ દ્વાર સેંરલ પાકક ડ્રાઇવ (Central Park Drive) અન ેબ્રૅમલી િોડ 

(Bramalea Road)ના ખુણ ેછે. 

વધ  માશહતી અહીં ઉપ લબ્ધ છે. 

રજાઓનાું કાયકિમો (Holiday programs) 

જાત જાતનાું કમૅ્પ્સ અને અન્ય ફેશસ્ટવ પ્રોગ્રામ્સમાું ભાગ લઈન ેરજાઓમાું આનુંદ લૂુંટો અને સડિય રહો. પૂવનેી અન ેપછીની કાળજીની વ્યવસ્થા 

ઉપલબ્ધ છે. 

વધ  માશહતી અહીં ઉપ લબ્ધ છે. 

બ્રમૅ્પટન ન તન વર્ક પવૂકસુંધ્યા 2018 

આ વખતની ન તન વર્કની પવૂકસુંધ્યાએ, ગમ્મતનો ગુલાલ, પરિવાિોન ેગમતી પ્રવૃક્ષિઓ, લાઇવ મનોિિંજન અન ેડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનમાિં 

આતિબાજી. 

એક લાઇવ કન્સટક જેન ેબ્રૅમ્પટનના પોતાના સાઉન્ડ્રાઇવ રેકોર્ડસક (SounDrive Records)નાિં સમથકનથી ક્યુિેટ કિવામાિં આવિ ેતે સોમવાિ, 

31 રડસેમ્બિના િોજ મધ્યિાક્ષત્રએ ગાડકન સ્ક્વેિમાિં હાથ ધિાિ.ે કન્સટકમાિં ભાગ લેિ ેમુખ્ય કલાકાિ િૉન હૂક (Shawn Hook) તેમજ 

જુક્ષલયન ટેલિ બૅન્ડ (Julian Taylor Band) અન ેબ્રૅમ્પટનમાિં ક્ષસ્થત કલાકાિો િાઝ (Raz), મેલ િોઝ (Melle Rose) અન ેડીજે ટમૅ 

(DJ Tam). રટમ હૉટકન્સ દ્વાિા પ્રસ્તુત બે િોમાિં ક આતિબાજી િાત્રે 9 વાગ્યે અન ેમધ્યિાક્ષત્રએ થિ.ે 

ગાિકન સ્ક્વેરની બહાર પણ ગમ્મતનો ગ લાલ ઉિિે. આ વર્ષે, સીટી હૉલ ખાતે સાિંજે 6:30 થી િાત્ર ે9 વાગ્યા સુધી પડરવારોન ેગમી જાય એવ ું 

મનોરુંજન કન્ઝરવટેરીમાું લાઇવ િાન્સ પાટી દ્વારા અન ેફરતા જાદ ગર દ્વારા અપાિે અને એડરયમમાું વૉર્મિંગ એડરયા હિ.ે જ્યાિે સીટી હૉલ 

ખાતેની પાટીનુિં સમાપન થાય ત્યાિે પરિવાિોન ેઆહ્વાન કિવામાિં આવ ેછે કે તેઓ ગાડકન સ્ક્વેિ ખાતેની વહેલી િાત્રે 9 વાગ્યે થનાિી 

આતિબાજીનો આનિંદ લે. 

સવનેે હજારોની સુંખ્યામાું ચમકતી શવન્ટર લાઇટ્સ જોવા તથા રઇેલ પર સ્કટે કરવા ગજે પાકક (Gage Park)ની મુલાકાત લેવા આહ્વાન 

કિવામાિં આવ ેછે. 

વધ  માશહતી અહીં ઉપ લબ્ધ છે.  

દાન દશિણાના પ્રસુંગો 

બ્રૅમ્પટન એશનમલ િેલ્ટરમાું 12 રદવસની રિસમસ 

બ્રૅમ્પટન એશનમલ િેલ્ટર ડિસેમ્બર  7 થી 18, 2018 સુધી 12 ડઝે ઑફ રિસમસ ઇવેનટ્ન ું આયોજન કરીન ેપ્રસન્નતા ફેલાવિે. ક્ષગચવિંગ બૅક 

ઇવેન્્સ માટ ેઅન ેમઝાના ઇનામો જીતવા તમન ેઅન ેતમાિા  ાિપગા ક્ષમત્રન ેઅમાિી સાથે જોડાવાનુિં હાર્દકક આમિંત્રણ છે તેમજ તહેવાિોની 

પ્રવૃક્ષિઓમાિં અમાિી મુલાકાત જરૂિ લેિો. 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Chinguacousy-Park/Pages/Ching-MtChing.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Documents/2018-19_Fall-Winter/2018-2019%20Fall-Winter%20Recreation%20Guide%20Holiday.pdf
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/New-Years-Eve/Pages/Welcome.aspx


 

 

વધ  માશહતી અહીં ઉપ લબ્ધ છે. 

ડિસેમ્બર 3 થી 16 સુધી નાગરિકોન ેક્ષસટી હૉલ અથવા કોઇપણ બ્રૅમ્પટનના કમ્યુક્ષનટી સેન્ટિ કે લાઇબ્રેિીમાિં બગડી ન જાય એવી ખાવાની 

આઇટમો અથવા પડીક ેન બાિંધેલા િમકડાિં આપી જવા આહ્વાન કિવામાિં આવ ેછે. આપણા સમ દાયમાું જરૂડરયાતમુંદ પડરવારોમાું શવતરણ 

કરવા માટે સ્થાશનક ફૂિ બેંક અને કમ્ય શનટી ડકચન દ નાઇટસ ટેબલ (The Knights Table),ન ેદાન આપવામાિં આવિે. 

વધ  માશહતી અહીંઉપ લબ્ધ છે.  

સ્ટફ-એ-જીપ (Stuff-A-Jeep) 

એફોસકમને્ટ ઓરફસિો વોલમાટક, 50 ક્વોિી એજ્ (Walmart, 50 Quarry Edge) પિ હાજિ િહીન ેબ્રૅમ્પટનના સમાજના 

જરૂરિયાતમિંદોન ેમદદરૂપ થવા ખાવાની વસ્તુઓ અન ેિમકડાિંના દાન સ્વીકારિ.ે દાન કિેલ તમામ આઇટમ સ્થાક્ષનક ટોયસ ફોિ ટો્સ અન ે

સાલવેિન આમી ફૂડ િેટિિંગ નેટવકકન ેઆપવામાિં આવિ.ે  

ક્વોટ: 

"િજાઓ એટલે બ્રૅમ્પટનમાિં િોમાિં થી ઊભિાતી પળો – આપણિં િહેિ હજાિો િોિનીઓથી ઝગમગી ઉઠિ ેજ્યાિં ક્ષમત્રો અન ેપરિવાિો આપણી 

સ્કેટટિંગ ટિિંગ્સ પિ અન ેમાઉન્ટ ચચુંગક ઝીના ઢાળો પરથી સરકતા હિે, આપણ ે રકત કિ ેનાખ ેએવા મનોિિંજનન ેમાણતા અન ેઆપણા 

સમુદાયન ેકિંઇક પાછુિં આપીન ેપ્રસન્નતાની સુવાસ ફેલાવતા નૂતન વર્ષકની ઊંધી ગણતિી િરૂ કિીિુિં. 2018 ની િજાઓની ક્ષસઝન બધાન ે

આનિંરદત કિી દેિ,ે અન ેહુિં તમામ બ્રૅમ્પટન ક્ષનવાસીઓન ેઆ ઉજવણીઓમાું ભાગ લેવાન ું આહ્વાન આપ ું છ ું." 

-      મેયિ પેરટ્રક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 

-30- 

 

બ્રમૅ્પટન શવિાળ આયોજનો શવર્ ેશવચાર ેછે. અમ ેતીક્ષ્ણ ફોકસ ધિાવતા ભક્ષવષ્ય માટે તૈયાિ સિંગઠન છીએ. અમ ેજાણીએ છીએ કે આપણા સમ દાયની વૃશદ્ધ, યુવાની અન ે

વૈક્ષવધ્ય આપણને અલગ ઓળખ પ્રદાન કિે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવેિન સૂપિ કૉરિડોિ ખાતે ક્ષસ્થત છીએ જ્યાિં િોકાણોને પ્રોત્સાક્ષહત કિીએ છીએ અન ેવૈક્ષવવક સ્તિે અમાિી 

સફળતામાિં વૃક્ષદ્ધ કિી િહ્યા છીએ. અમ ેબનાવી િહ્યા છીએ એવા ગક્ષતિીીલ િહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરવની લાગણીનો સુંચાર 

કરે છે. અમ ેબ્રૅમ્પ્ટનન ેઆગળ ધપાવી િહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ ધિાવતુિં િહેિ બને જે પ્રવતકનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહક્ષસક હોય. અમન ેTwitter, Facebook, 

અન ેInstagramપર અન સરો. અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

શમડિયા સુંપકક : 

ਮੋਨਿਕਾ ਦ ੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਨਮਉਨਿਟੀ ਐਿਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਨਜਕ ਕਨਮਉਨਿਕੇਸ਼ਿ  

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ 

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

 

http://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://knightstable.org/
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/16/
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

