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ਚ ੰਗਕਜੂ਼ੀ ਪਾਰਕ ਚਵਖ ੇਚਵੰਟਰ ਫਨ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰ਼ੀਓ: ਚ ੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਰਦ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਚਟਕਾਣਾ ਚਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਸ਼ੀਜਨ ਹੋਰ ਵ਼ੀ ਮਜਾ ਆਏਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ਼ੀ ਚਬਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸਕੇਚਟੰਗ ਟਰੇਲ ਚਸਟ਼ੀ ਦੇ ਫਲੈਗਚਿਪ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਚਵਿੱ   ਚਦਸੰਬਰ ਚਵਿੱ   ਜਨਤਾ ਲਈ 
ਖੁਿੱਲਹ ਜਾਏਗ਼ੀ। 
 

ਨਵੀਂ ਸਕੇਚਟੰਗ ਟਰੇਲ ਇਿੱ ਕ ਅਚਨਯਚਮਤ ‘ਨਚਹਰ’ ਦੇ ਆਕਾਰ ਚਵਿੱ  , ਜੋ ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਚਮਿਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਕੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਪਰਵਾਹ 
ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਕੁਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਚਿਆਸ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਇਜਾਜਤ ਚਦੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਟਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦ਼ੀ ਥਾਂ ਵ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

“ਨਵੀਂ ਸਕੇਚਟੰਗ ਟਰੇਲ, ਜੋ ਚਕ ਪਚਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਇਿੱ ਕ ਪੂਰੇ-ਸ਼ੀਜਨ ਲਈ ਚਟਕਾਣਾ ਹੈ, ਚ ੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਚਵਿੱ   ਇਿੱਕ ਿਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਚਹਣ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਉਪਲਬਧ ਗਤ਼ੀਚਵਧ਼ੀਆਂ ਚਵਿੱ  ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਅਜਮਾਉਣ ਦਾ ਵਧ਼ੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ – ਸਕ਼ੀਇੰਗ, ਸਨੋਬੋਰਡ, 
ਚਟਊਚਬੰਗ ਜਾਂ ਸਕੇਚਟੰਗ – ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਚਵ ਲੇ ਇਸ ਰਤਨ ਦ਼ੀ ਪੜ ੋਲ ਕਰੋ,” ਮੇਅਰ ਚਲੰਡਾ ਜੈਫਰ਼ੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਚਕਹਾ।  
 

ਚਨਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਚਦਸੰਬਰ ਦ਼ੀ ਿੁਰੂਆਤ ਚਵਿੱ   ਜਲਦ਼ੀ ਹ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਸਕੇਟਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਚਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਟਰੇਲ ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦ਼ੀ ਅਸਲ 
ਤਾਰ਼ੀਖ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱ ਚਖਅਤ ਸਕੇਚਟੰਗ ਸਤਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੱ ਕ 
ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿੱ ਟ ਖੁਿਕ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਚਤਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗ਼ੀ, ਤਾਂ ਸਕੇਚਟੰਗ ਟਰੇਲ ਹਫ਼ਤੇ ਚਵਿੱ   ਸਿੱਤ ਚਦਨ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 
ਿਾਮ 10 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। ਸਕੇਟ ਚਕਰਾਏ ਅਤੇ ਚਰਆਇਤਾਂ ਵ਼ੀ ਹਰੇਕ ਵ਼ੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਾਮ 6 ਵਜੇ – ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਨ਼ੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਚਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ਼ੀਆਂ।  
 

ਚਨਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਰਕ ਚਵਖੇ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਦਾ ਜਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਚਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਚਕਹੋ ਚਜਹਾ ਵ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਚ ੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦੇ 
“ਚਕਰਸਮਸ ਇਨ ਚਦ ਪਾਰਕ” ਜਿਨਾਂ ਚਵਿੱ   4, 9, 10, 16, 17 ਅਤੇ 18 ਚਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਵੈਗਨ ਰਾਈਡਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕਰਾਫਟਸ ਅਤੇ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਾ ਦੇ 
ਰੈਂਡ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਲੇਜ ਿਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। $9.46 ਚਵਿੱ   ਸੈਂਟਾ ਨਾਲ ਇਿੱਕ-ਘੰਟੇ ਦ਼ੀ ਸੈਰ ਲਈ ਰਚਜਸਟਰ ਕਰੋ, ਚਜਸ ਚਵਿੱ   ਹੌਟ  ੌਕਲੇਟ, 
ਇਿੱ ਕ ਕਹਾਨ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਚਖਿੱ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵ਼ੀ ਿਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਰਚਵਆਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਸ਼ੀ.ਟ਼ੀ.ਵ਼ੀ. ਟੋਰੋਂਟੋ (CTV Toronto) 16 ਚਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਿਾਮ 6-7 ਦੇ ਚਵ ਕਾਰ ਚ ੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਚਵਖੇ ਟੋਆਏ ਮਾਉਂਟੇਨ (Toy Mountain) ਦੇ 
ਸਚਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਕੇਚਟੰਗ ਪਾਰਟ਼ੀ ਆਯੋਚਜਤ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਚਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਚਬਨਾਂ ਪੈਕ ਕ਼ੀਤਾ ਚਖਡੌਣਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ “ਚਕਰਸਮਸ ਇਨ ਚਦ ਪਾਰਕ” ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮਜਾ ਲਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਚਹੰਮ ਚਕਿੋਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਿਾਚਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਚਜਵੇਂ ਚਗਫਟ 
ਕਾਰਡ, ਗਚਹਣੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਗੇਮਸ। 
 

ਇਸ ਸਰਦ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦ਼ੀ ਨਵੀਂ ਸਕੇਚਟੰਗ ਟਰੇਲ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਚ ੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦ਼ੀਆਂ ਸਰਦ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ਼ੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵ਼ੀ ਮਜਾ ਲਓ। 
ਸਕ਼ੀਈ, ਸਨੋਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚਟਊਬ ਚਹਲ ਦੇ 27 ਚਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠ਼ੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਚਰਵਾਰ ਅਸਤਬਲ ਚਵਿੱ   ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਰ਼ੀਨਹਾਉਸ ਚਵਿੱ   ਘੁੰ ਮ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨਡੋਰ ਟੈਚਨਸ ਜਾਂ ਕਰਚਲੰਗ (ਇਿੱਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਫ ਦ਼ੀ ਖੇਡ) ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਮਣ਼ੀਕ ਟਰੇਲਾਂ 
ਦਾ ਮਜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 



 

 

ਕਈ ਗਤ਼ੀਚਵਧ਼ੀਆਂ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਚਨਰਿਰ ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰ ਾਲਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਬਲਕੁਲ ਤਾਜਾ 
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ  www.brampton.ca ਦੇਖੋ। ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਪਾਰਟ਼ੀ ਜਾਂ ਿਾਈ ਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਪਾਰਕ ਚਵਿੱ   ਚਲਆਉਣਾ  ਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? ਆਪਣ਼ੀ ਚਵਚਜਟ 
ਕੋਆਰਡ਼ੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 905.458.6555 'ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਵਿੱ   ਨੌਵਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਚਵਚਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਚਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿਾਿਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲ਼ੀ ਚਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਚਿਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚਨਵਾਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਚਲਆਂ ਨੰੂ ਚਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀਆਂ ਗਤ਼ੀਚਵਧ਼ੀਆਂ (ਰੇਕਰ਼ੀਏਿਨ) ਦ਼ੀਆਂ ਆਧੁਚਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ਼ੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹ਼ੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲ਼ੀਆਂ ਚਵਿੱ  ੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁ  ਚਮਲਦ਼ੀ ਹੈ। 2007 ਚਵਿੱ   ਖਚੋਲਹਆ ਚਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚਸਚਵਕ ਹਸੋਚਪਟਲ, ਚਵਚਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਚਸਸਟਮ ਦਾ ਚਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਚਮਉਚਨਟ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚਵਿੱ  ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 

 

 

 

ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲ਼ੀ ਸਟੋਗਚਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਕੋਆਰਡ਼ੀਨੇਟਰ 

ਚਸਟ਼ੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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