
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટન, પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકલૂ બોિડ, જેઝ કિે ફાઉન્િશેન યોજે છે રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ એક્સસે્ટ્સબલ 

બઝેબૉલ િાયમિંના ઉદ્ઘાટનનો મહાસમાિોહ 

બ્રૅમ્પપટનન  ંસૌપ્રથમ સપંૂર્ડપર્ ેસ લભ્ય બઝેબૉલ િાયમિં 

જે સમ દાયના ઉપયોગ માટ ેતયૈાિ છે. 

 

બ્રૅમ્પપટન, ઓન્ટારિયો (29 એસ્ટ્પ્રલ 2022) – આજે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન, પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ (PDSB), જેઝ કેિ ફાઉન્િેશનના પીલ 

રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ અને સ્ટ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ એક્સસે્ટ્સબલ બેઝબૉલ િાયમંિના ઉદ્ઘાટનના મહાસમાિોહના પ્રસંગે સમ દાય 

ભેગો થયો હતો. ત ેરફલ્િ જે રિસેમ્પબિ 2021માં પૂર્ડ થય ં ત ેહવે સમ દાયના ઉપયોગ માટે તયૈાિ છે. 



 

 

2020મા ંજેઝ કેિ ફાઉન્િેશન રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસના કૅનિેાના અન દાનના 12 પ્રા્તકતાડઓ પૈકી બ્રૅમ્પપટન એક છે. આ અન દાન બાળકો અને 

ય વાનો બેઝબૉલ િમી શક ેતે માટે અને સ્ટ્નિોગી તથા સરિય િહી શક ેઅને જીવનોપયોગી કૌશલ્યો શીખી શક ેત ેમાટે રિઝાઇન સમાિકામ કિીને 

નવીન કિવા માટે અન ેતેમન ેમાટે સ ગમ રથળો માટે ભિંોળ પૂરં પાિે છે. આ પરિયોજના માટે સ્ટ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન ેએક તૃતીયાંશ ભિંોળ પૂરં 

પાડય  ંહત , PDSB નીસ્ટ્િયન દ્વાિા બીજ ં એક તતૃીયાંશ અને ખર્ડનો બાકી િહેલ ત્રીજો ભાગ જેઝ કેિ ફાઉન્િેશન (Jays Care 

Foundation) અન દાન દ્વાિા પૂિો પાિવામાં આવ્યો. 

બ્રૅમ્પપટન ખાતે પહેલવહેલી વખત એવ ં રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ ત ેજ િીથ નાયમેન સેકન્િિી રકૂલ અન ેસ્ટ્વસ્ટ્લયમ્પસ પાકડવે સ્ટ્સસ્ટ્નયિ પસ્ટ્લલક રકૂલ વચ્ર્ેની 

હરિયાળી જગ્યામા ંઆ એક ઉત્કૃષ્ટ ઉમેિો છે. 1305 સ્ટ્વસ્ટ્લયમ્પસ પાકડવે પિ સ્ટ્રથત બેઝબૉલ િાયમંિ ચર્ગંક ઝી સકેન્િિી રકૂલની એટલી પાસ ેછે કે 

ત્યાનંા સ્ટ્વદ્યાથીઓ તનેો ઉપયોગ કિી શકશે અને ત્યાંથી હાઇવે 410 પર્ સ ગમ છે તેથી તમામ બ્રૅમ્પપટનવાસીઓ માટે આ સાઇટ અન કૂળ છે. 

આ પ્રોજેક્ટ પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ અને સ્ટ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન વચ્ર્નેી જાહેિ ભાગીદાિીનો જોિદાિ નમૂનો છે જેનાથી આખા બ્રૅમ્પપટન 

ફિતેના સ્ટ્વદ્યાથીઓ તેમજ િહેવાસીઓ માટનેી મનોિંજન સવલતોની સ ગમતામાં વિાિો થશ,ે અને એવી આશા િાખવામાં આવ ેછે ક ેતનેો બોિડ 

તેમજ ર્ેલેન્જિ બેઝબૉલ અને રપેશ્યલ ઓસ્ટ્લસ્ટ્મ્પપક્સ દ્વાિા સાિો એવો ઉપયોગ થશ.ે 

નવ ં રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ નોંિપાત્ર સ લભતા અને કાયડક્ષમતા િિાવે છે: આર્ટડરફશ્યલ ટફડ ઇનરફલ્િ, સ િાિેલ બેઝ પાથ (60’); ટૂંક  આઉટરફલ્િ, કોઇ 

ગ્રેિ પરિવતડન સ્ટ્વનાનો સ િાિેલ સ્ટ્પર્સડ માઉન્િ; િમતવીિો માટે સ લભ બેન્ર્ એરિયા અન,ે રફલ્િ પિ જવા માટેના કોંિીટના એક્સેસ પાથવે. 

આઉટરફલ્િ ક દિતી ઘાસન ં બનેલ ં છે અને વોર્નિંગ િેક હાિડ-પેક્િ કાંકિીથી બનેલો છે. 

ટેિી સ્ટ્મલિ રિરિએશન સેન્ટિ પાર્કિંગ લોટમા ંએક્સેસ્ટ્સબલ િેમ્પપ અને પાર્કિંગ લોટ્સ ત ેલોકો માટ ેબનાવવામાં આવ્યા છે જેઓ રફલ્િ ઓફ 

ડ્રીમ્પસનો ઉપયોગ કિતા હોય. બેઝબૉલ િાયમંિની અન્ય સવલતોમા ંસામેલ છે: હોમ ્લેટની પાછળ ર્ાહકોન ેબસેવા માટ ેસ્ટ્લલર્િ બેઠક 

વ્ય વરથા; અલગ અલગ ય ઝિ ગ્રૂપ માટે ર્ાિ સ્ટ્પર્િ માઉન્ડસ; અને એક આઉટરફલ્િ ફેન્સ જે હોમ ્લેટથી માત્ર 225 ફૂટની દૂિી પિ હોય. 

રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ બેઝબૉલ િાયમંિ બૂક કિવા માટ ેજે િહેવાસીઓ, રપોટ્સડ ગ્રૂ્સ અન ેસામાસ્ટ્જક સ રંથાઓન ેઅંતિાય મ ક્ત સવલતોની 

આવશ્યકતા હોય તઓે સ્ટ્સટીના રપોટ્સડ રફલ્િ િેન્ટલ્સ એકમનો સંપકડ 905-874-BOOK (2665) પિ કિી શક ેઅથવા અહીં ઇમેલ કિી શક ે

છેfacilityrentals@brampton.ca. 

પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકલૂ બોિડ સ્ટ્વષયક 

પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ (PDSB) વંશીય, સારંકૃસ્ટ્તક અન ેભાષાકીય િીત ેવૈસ્ટ્વધ્યસભિ બોિડ છે જે બ્રૅમ્પપટન, કૅલેિન અને સ્ટ્મસ્ટ્સસૉગાની 259 

શાળાઓમા ં155,000 કિતા વિ  સ્ટ્વદ્યાથીઓને સેવા આપે છે. PDSB કનૅેિાની બીજી સૌથી મોટી શાળા તેમજ પીલ રિજનમાં સૌથી મોટા 

સ્ટ્નયોક્તા છે. વિ  જાર્વા માટે www.peelschools.org. 

જેઝ કિે ફાઉન્િશેન સ્ટ્વશ ે

જેઝ કેિ ફાઉન્િેશન, જે ટોિોન્ટો લલૂ જેઝની સખાવતી શાખા છે તઓે બેઝબૉલનો ઉપયોગ જીવન કૌશલ્યો શીખવવાના તેમજ કૅનેિા ફિતેના 

35,000 કિતા વિ  બાળકો અને ય વાનોના ટકાઉ સામાસ્ટ્જક પરિવતડન આર્વાના ટૂલ તિીક ેકિ ેછે. જેઝ કેિ ગૌિવ લે છે કે તેઓ તમામ દસ 

પ્રાંતોમાં અન ેબ ેપ્રદેશોમાં કાયડ કિ ેછે જેઓ કેનેરિયન બાળકો જેઓ અવિોિોનો સામનો કિતા હોય તેમના માટે િમતના કે્ષત્રમા ંસમાનતા 
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લાવવા માટ ેસમ દાયલક્ષી કાયડિમો ર્લાવે છે. સ ંરથાએ 100 કિતા વિ  િાયમંિો અને રિરિએશનની જગ્યાઓના બાંિકામ અન ેસમાિકામન ેટેકો 

આપવા માટે રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસના માધ્યમથી $10 સ્ટ્મસ્ટ્લયન કિતા વિ  િકમન ં િોકાર્ કય િં છે. 2020 માં જેઝ કેિને MLBન ં એલન એર્ સેસ્ટ્લગ 

પારિતોસ્ટ્ષક એનાયત થય ં હત ં જે સખાવતી ઉત્કૃષ્ટતા માટે $7.5 સ્ટ્મસ્ટ્લયનના કોસ્ટ્વિ-19ની જવાબી કાયડવાહીની યોજના માટનેી લલૂ જેઝની 

પ્રસ્ટ્તબદ્િતાને સન્માસ્ટ્નત કિી જે આખા કૅનિેામાં મહામાિીને કાિર્ે અપ્રમાર્સિ અસિગ્રરત થયા હોય એવા લોકોને મદદરૂપ થયા હતા.  

સ વાક્યો 

"બલ્લેબાજી માટે તૈયાિ િહો , બ્રૅમ્પપટન! જર્ાવતા આનદં થાય છે કે રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ એક્સસે્ટ્સબલ બેઝબૉલ િાયમંિ હવે સત્તાવાિ િીત ેબકૂકંગ 

માટે ખ લ્લ  છે. બ્રૅમ્પપટનન ં પ્રથમ સંપૂર્ડપર્ે સ લભ બેઝબૉલ િાયમંિન ેસાકાિ કિવામા ંમદદરૂપ થવા બદ્દલ અમાિા ભાસ્ટ્ગદાિો પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ 

રકૂલ બોિડ અને જેઝ કેિ ફાઉન્િેશનનો અમે આભાિ માનીએ છીએ." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

"બ્રૅમ્પપટન એક રવ રથ અને સ િસ્ટ્ક્ષત શહેિ છે અને અમે બિાને ગમ્પમત કિવા, સરિય િહેવા અને િમવા માટ ેનવી જગ્યાઓ અને અવસિો 

આપતા િોમાસં્ટ્ર્ત છીએ. રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ આપર્ા સમ દાય માટે એક ઉત્તમ ઉમેિો છે જેમા ંપીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ અન ેજેઝ કેિ 

ફાઉન્િેશનનો સહયોગ છે." 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉસ્ટ્ન્સલિ , વૉિડ 1અને 5; પ્રમ ખ, કમ્પય સ્ટ્નટી સર્વડસ્ટ્સસ, સ્ટ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

  

"સ્ટ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન, પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ અને જેઝ કેિ ફાઉન્િશેન ગવડથી િજૂ કિ ેછે રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ જે તમામ લોકોને િમવા માટનેી 

સમાવેશી જગ્યા છે. તમામ ક્ષમતાઓ િિાવતાં બાળકો અને ય વાનો, િહેવાસીઓ, િમતગમતનાં જૂથો, સામ દાસ્ટ્યક સરંથાઓ અને કોઈપર્ 

જેમને બેઝબૉલ િાયમંિ પિ થોિો સમય જોઇતો હોય તેઓ બ્રૅમ્પપટન રિરિએશનનો સંપકડ કિીને જગ્યા બ ક કિી શક ેછે." 

- શેિમેન સ્ટ્વસ્ટ્લયમ્પસ (Charmaine Williams) સ્ટ્સટી કાઉસ્ટ્ન્સલિ વૉિડ 7અન ે8, ઉપ-પ્રમ ખ, કમ્પય સ્ટ્નટી સર્વડસ્ટ્સસ, સીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

"સ્ટ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન આપર્ા સમ દાયમા ંિોકાર્ો લાવવા સમર્પડત છે. રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ એ અમારં સમ દાયના રવાર્ય અન ેસ ખાકાિીમાં 

મહત્વપૂર્ડ િોકાર્ છે અને અમે પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ અને જેઝ કિે ફાઉન્િેશન ખાતેના અમાિા ભાગીદાિોનો આભાિ માનીએ છીએ." 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ર્ીફ એિસ્ટ્મસ્ટ્નરિેરટવ ઓરફસિ , સ્ટ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન 

"પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ અન ેસ્ટ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડના રવાર્ય અને સ ખાકાિીના સ્ટ્વકાસ માટેની 

સમાવેશી આબોહવાના સજડન પિ ર્ાલ  િહેલ ફોકસન  ંઅગત્યન  ંઉદાહિર્ છે. અમે અમાિા ભાસ્ટ્ગદાિો સ્ટ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પપટન અન ેજેઝ કેિ 

ફાઉન્િેશન સ્ટ્વના આ કાયડ કિી નહીં શક્યા હોત. સાથે હળીમળીને સમ દાયનો મહા સ્ટ્વકાસ સંભવ છે તને ં આ જીવત ંજાગત ં ઉદાહિર્ છે." 



 

 

- િસ્ટ્શ્મ રવરૂપ, િાયિેક્ટિ ઓફ એડય કેશન, PDSB 

"જેઝ કેિ ફાઉન્િેશનને જ િીથ નાયમેન રફલ્િ ઓફ ડ્રીમ્પસ સાકાિ કિવા માટે આવા જોિદાિ ભાગીદાિો સાથે કાયડ કિીન ેગવડની લાગર્ી થાય છે – 

જે એક સંપૂર્ડપર્ ેસ લભ અન ેઅનન્ય કહી શકાય એવ ં સીટી ઓફ બ્રમૅ્પપટનન ં બઝેબૉલ િાયમંિ છે. અમે ર્ેલેન્જિ બઝેબૉલમાં તમામ 

ક્ષમતાઓ િિાવતા બાળકો ભેગા મળી શક,ે સરિય િહી શક ેઅને તેમના સમ દાયના અન્ય સભ્યો સાથે આનંદ માર્ી શક ેત ેમાટે એક સમાવેશી 

અને સલામત જગ્યા પ્રદાન કિતા ઉત્સાસ્ટ્હત છીએ. અમે બન્નેનો આભાિ માનીએ છીએ, પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ તેમજ અમાિા માનવતંા 

દાતાઓ જેમના સ્ટ્વના આ પરિયોજના ક્યાિેય સાકાિ થઈ શકી ન હોત. 

- િોબટડ સ્ટ્વર્ેલ (Robert Witchel), એસ્ટ્ગ્ઝક્ય રટવ િાયિકે્ટિ, જેઝ કિે ફાઉન્િેશન (Jays Care Foundation) 
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કનૅિેાના સૌથી ઝિપી સ્ટ્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પપટનમા ં7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદડ છે 

લોકો. અમને ઊજાડ મળે છે અમાિા સ્ટ્વસ્ટ્વિ સમાજોમાંથી, અમે િોકાર્ માટે આ કષડર્ન  ંકને્ર છીએ અને અમે તકસ્ટ્નકી અને પયાડવિર્ીય નસ્ટ્વનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સ્ટ્નિોગી શહેિના સ્ટ્વકાસ માટે છે જે સ િસ્ટ્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોિાવ. વિ  જાર્વા માટે www.brampton.ca 

 

 

સ્ટ્મરિયા સપંકડ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પપટન મસ્ટ્લ્ટકલ્ર્િલ સ્ટ્મરિયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

મલોન એિવડસડ 

મેનેજિ ઓફ કમ્પય સ્ટ્નકેશન્સ, પીલ રિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ 

malon.edwards@peelsb.com | (905) 301-

6382 

જોઇ સ્ટ્ક્વન્ટાસ્ટ્નલા 

સ્ટ્વશેષજ્ઞ, માકેકટંગ એન્િ કમ્પય સ્ટ્નકેશન્સ, જેઝ કેિ ફાઉન્િેશન 

Joey.Quintanilha@bluejays.com 
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