
 
 

 

12 ਜੁਲਾਈ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਰੱੁਖਿਆ ਦ ੇਮਫੁ਼ਤ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 

                                  ਡੁੱ ਬ੍ਣ ਤੋਂ ਰਕੋਥਾਮ ਦ ੇਹਫ਼ਤ ੇਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਖਦੱਤੀ   
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) 16 ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਡੁੱ ਬ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ (Drowning 

Prevention Week) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ ੱਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਮੁਫ਼ਤ ਤੈਰਾਕੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਖ ਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ 
ਖਕ ਪ ਰੇ ਪਖਰ ਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਖ ਚਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ  ਾਲੀਆਂ ਗਤੀਖ ਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਕ ੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।  
  

ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਕਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ-ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਘਟਨਾ ਾਂ ਖ ੱਚ ਲਗਭਗ 166 ਓਨਟੈਰੀਓ  ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੁੱ ਬ੍ ਕੇ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਇੱਕ ਮੌਤ  ੀ ਬ੍ਹੁਤ 
ਖ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਖਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰ  ਖ ੱਚ, ਖਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਦ ਜੇ ਸਾਲ ਲਾਈਫਸੇਖ ੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਓਨਟੈਰੀਓ (Lifesaving Society Ontario) ਦਾ 2016  ਾਟਰ ਸਮਾਰਟ® 
(Water Smart®) ਅ ਾਰਡ ਖਮਖਲਆ, ਜੋ ਡੁੱ ਬ੍ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇ ਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਖਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ 
ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
  

ਡੁੱ ਬ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੁਪਖਹਰ 12  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4  ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।  
 

ਮੁਫ਼ਤ ਤੈਰਾਕੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਖਟਮ ਹੋਰਟੋਨਸ (Tim Hortons)  ੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਐਤ ਾਰ, 16 ਜਲੁਾਈ – ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ (Professor’s Lake) ਖ ਿ ੇਸ਼ਰੁ ਆਤ 

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਥੀਮ ਨਾਲ ਸਮੁੂੰਦਰ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ (ਬ੍ੀਚ) 'ਤੇ ਖਦਨ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲਓ! ਬੱ੍ਖਚਆਂ ਲਈ ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਗਤੀਖ ਧੀਆਂ ਖ ੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲਓ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਸੋਮ ਾਰ, 17 ਜਲੁਾਈ - ਖਚੂੰ ਗਕ ਼ਿੀ  ਲੈਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Chinguacousy Wellness Centre) 

ਸੁਝਾ ਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਖ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਕਸ਼ਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਬ੍ੋਖਟੂੰ ਗ ਸੇਫਟੀ) ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫ ਬ੍ੋਖਟੂੰ ਗ ਕਾਉਂਖਸਲ (Canadian 

Safe Boating Council) ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਿੋ। ਦੁਪਖਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3  ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰੋ। 
 

ਮੂੰਗਲ ਾਰ, 18 ਜਲੁਾਈ – ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬ੍ਲੈ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) 

 ਾਟਰ ਸਮਾਰਟ ਮੁਕਾਬ੍ਖਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਖ ਖਮੂੰਗ ਪ ਲ ਖ ੱਚ ਖਹਟ ਦ ਟਾਰਗੈਟ (Hit 

The Target) ਗਤੀਖ ਧੀਆਂ ਿੇਡੋ। ਦੁਪਖਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1  ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰੋ। 
 

ਬ੍ੁੱ ਧ ਾਰ, 19 ਜਲੁਾਈ – ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਐਡਂ ਲੋਫਰਸ ਲੇਕ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ (Century Gardens and Loafer’s Lake 

Recreation Centres) 

ਲਾਈਫਜੈਕੇਟ ਕਲੀਖਨਕ ਅਤੇ ਖਫਖਟੂੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪੱਛੇ ਦੇ ਪ ਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਾਕ, ਥਰੋ, ਰੀਚ (Talk, Throw, 

Reach) ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਤੀਖ ਧੀ ਖ ੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲਓ। ਦੁਪਖਹਰ 12:30  ਜੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਖ ਿੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰੋ।  



 
 

 

 

 ੀਰ ਾਰ, 20 ਜਲੁਾਈ – ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਜ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ (South Fletcher’s Sportsplex) 

ਲੌਬ੍ੀ ਅਤੇ ਸਖ ਖਮੂੰਗ ਪ ਲ ਖ ੱਚ ਅਖ ੱਕਾ (ਓਬ੍ਸਟੈਕਲ) ਕੋਰਸ ਗੇਮਾਂ ਿੇਡੋ। ਦੁਪਖਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3  ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰੋ।  
 

ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਾਰ, 21 ਜਲੁਾਈ – ਅਰਨਸਕਖਲੱਫ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Earnscliffe Recreation Centre) 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖ ੱਚ ਖਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਬ੍ਚ ਸਕੋਗੇ? ਫੈਖਮਲੀ ਸਖ ਮ ਟ  ਸਰ ਾਈ  (Family Swim to Survive) ਕਾਰਜਕਰਮ ਖ ੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਂ ਪਰਿੋ। ਦੁਪਖਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2:30  ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰੋ।   
 

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 22 ਜਲੁਾਈ - ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ (Professor’s Lake) ਖ ਿ ੇਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰਹੋ  
ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਬ੍ੀਚ  ਾਲੀਬ੍ਾਲ (Lifeguard Beach Volleyball) ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਖਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਖਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਡ ੂੰ ਖਗਆਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਪੈਡਲ 
ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਪਖਰ ਾਰ ਬੱ੍ਡੀ ਦ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਡੌਗ (Buddy the Lifeguard Dog), ਫੇਸ ਪੇਖਟੂੰਗ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਖਪਆਂ ਲਈ 
ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਖਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।     
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਲਾਈਫਸੇਖ ੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨ ੂੰ  ਡੁੱ ਬ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਫ਼ਤੇ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਊਖਨੂੰ ਗ ਪਰੀ ੈਨਸ਼ਨ  ੀਕ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਨਯਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਫਸੇਖ ੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡੁੱ ਬ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.lifesavingsociety.com 'ਤੇ 
ਜਾਓ। 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੱਡਾ ਸਚੋ ਖਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖ ੱਿ ਲਈ ਖਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਖਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ ੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਖ ਖ ਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ   ੱਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਨ ੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖ ਸ਼ -ਖ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖ ੱਚ ਸਖਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਖਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਖਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਖਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ ੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਖਜਹਾ ਜੁਖ ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਖਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਖਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 

  

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਲੀ਼ਿਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.8657 |  lisa.cox@brampton.ca 
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http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:lisa.cox@brampton.ca

