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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਫਟਨ ੈੱਿ ਓਪਨ ਹਾਊਿ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਨੀਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ 
ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਿੱ ਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹ ਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਸਟਾਫ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਨਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ (Cassie Campbell), ਨਚੂੰ ਗਕੁਜ਼ੀ ਵੈੈੱਲਨ ੈੱਸ (Chinguacousy Wellness), 
ਗੋਰੇ ਮੀਡੋ (Gore Meadows), ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ (Century Gardens), ਅਰਨਸਕਨਲਿੱ ਫ (Earnscliffe), ਲੋਫਰਸ ਲੇਕ (Loafer’s Lake), 
ਅਤੇ ਸਾਉਥ ਫਲੈਚਰਸ (South Fletcher’s)। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਪ-ਇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਨਫਟਨ ੈੱਸ ਮੈਂਬ੍ਰਨਸ਼ਪਾਂ ਤਕ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪਿੱ ਧਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹ ਲਤਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ, ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਬ੍ਿੱ ਨਚਆਂ ਲਈ ਨਫਟਨ ੈੱਸ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖਾਸ 
FitZone, ਬ੍ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਨਬ੍ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਲਕੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਨਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਨਫਟਨ ੈੱਸ 
ਸਹ ਲਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬ੍ਰਨਸ਼ਪ ਦੇ ਨਵਕਲਪਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਓ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖੀਂ ਦੇਖੋ। ਆਓ 2016 ਨਵਿੱ ਚ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਟੀਨਚਆਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਨਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ! 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਨਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵਨਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਨਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਨਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਨਵਿੱ ਚ ਖਨੋਲਹਆ ਨਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਸਨਵਕ ਹਸੋਨਪਟਲ, ਨਵਨਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਨਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 
ਨੇਟਾਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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