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ਚ ਿੰ ਗਕਜ਼ੂੀ ਪ੍ਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਚਿਖ ੇਅਲਪ੍ਾਕਾ (ਅਮਰੀਕੀ ਊਠ) ਦ ੇਦ ੋਬੱਚ ਆ ਂਨੇ ਜਨਮ ਚਲਆ 

 
ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਚ ਿੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪ੍ਾਰਕ ਚਿਖੇ ਚਮਨੀ ਮੂ ਫਾਰਮ (Mini Moo Farm) ਨੇ ਚਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਚਿਆਂ ਚਿੱ  ਅਲਪ੍ਾਕਾ (ਅਮਰੀਕੀ ਊਠ) ਦੇ 
ਦੋ ਬੱਚ ਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਿ ਕੀਿਾ ਹੈ। 
 
ਏਲਸਾ (Elsa), ਚਜਸਦਾ ਕਾਲਾ ਅਿੇ ਚ ੱਟਾ ਰਿੰਗ ਚਕਸੇ ਟਕਸੀਡੋ (ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜੈਕੇਟ) ਿਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮ 30 ਮਾਰ  ਨੂਿੰ  ਹੋਇਆ ਅਿੇ ਉਸਦੀ 
ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੀ (Kalee) ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਿਰੇਈ ਭੈਣ ਐਨਾ (Anna) ਦਾ ਜਨਮ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂਿੰ  ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਿੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀਟਾ 
(Leeta) ਹੈ। ਦੋਿੇਂ ਕਰੀਆ (ਅਲਪ੍ਾਕਾ ਦੇ ਬੱਚ ਆਂ) ਦਾ ਜਨਮ ਿੋਂ ਿੁਰਿੰਿ ਬਾਅਦ ਚਸਹਿਮਿੰਦ 15.4 ਪ੍ਾਉਂਡ ਦਾ ਿਜ਼ਨ ਸੀ।  
 
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪ੍ਚਹਰ 12 ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਿਕ ਿਾੜੇ ਚਿੱ  ਘੁਿੰ ਮਣ, ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੇਖਣ ਅਿੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਚਿਆਨ ਰੱਖਣ ਿਾਚਲਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਗਿ ਹੈ। ਿਾੜੇ ਚਿੱ  ਚਸਰਫ ਅਲਪ੍ਾਕਾ ਦੇ ਬੱ ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਬੈਂਟਮ (Bantam), ਕੋ ੀਨ (Cochin) ਅਿੇ ਚਸਲਕੀ (Silkie) 
ਨਾਮਕ ਮੁਰਚਗਆਂ ਦੇ ਬੱ ੇ ਿੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਨ।  
 
ਚਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇਅ ਿੀਕਏਡਂ (21 ਮਈ) ਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਮਨੀ ਮੂ ਫਾਰਮ (Mini Moo Farm) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪ੍ਚਹਰ 12 ਿੋਂ ਰਾਿ 8 ਿਜੇ ਿੱਕ ਖੱੁਲਹਾ 
ਰਹੇਗਾ। ਪੈ੍ਚਟਿੰ ਗ ਜ਼ ੂ(ਚਜੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਅਿੇ ਟੱਟੂ ਦੀ ਸਿਾਰੀ ਿੀ ਉਸ ਿੀਕਏਡਂ ਨੂਿੰ  ਖੱੁਲਹੇ  ਰਚਹਣਗੇ, ਚਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 
ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਿਿਾਇਆ ਚਗਆ ਹੈ।  
 
ਪ੍ੈਚਟਿੰਗ ਜ਼ ੂਅਿ ੇਟੱਟ ੂਦੀ ਸਿਾਰੀ 
21 ਮਈ - 26 ਜੂਨ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਅਿੇ ਐਿਿਾਰ ਦੁਪ੍ਚਹਰ 12 ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਿਕ 

ਜੁਲਾਈ ਅਿੇ ਅਗਸਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪ੍ਚਹਰ 12 ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਿਕ 

  
ਅਲਪ੍ਾਕਾ ਅਿੇ ਮੁਰਚਗਆਂ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਚਮਨੀ ਮੂ ਫਾਰਮ ਚਿੱ  ਬਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਟੱਟੂ, ਗਿੇ, ਮੋਰ, ਖਰਗੋਸ਼ ਅਿੇ ਸੂਰ ਿੀ ਹਨ।  
 
21 ਮਈ ਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚ ਿੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪ੍ਾਰਕ ਪ੍ਚਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਿ ਿਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਿੀਚਿਿੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਚਜਨਹ ਾਂ ਚਿੱ  ਚਮਨੀ ਗੋਲਫ, ਪੈ੍ਡਲ 
ਬੋਟਾਂ, ਟਰੋਪ੍ੀਕਲ (ਿਪ੍ਿ ਖਿੰਡੀ) ਬਾਗ, ਗਰੀਨਹਾਊਸ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਿੇ ਸਪ੍ਲੈਸ਼ ਪੈ੍ਡ (ਪ੍ਾਣੀ ਚਿੱ  ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਥਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਚਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਿੇ ਜਾਓ।  
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ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਿੱ  ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਿੱਡਾ ਸ਼ਚਹਰ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਚਿਚਿਿ ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਸੱਿ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਚਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪ੍ਰਦਰਚਸ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਚਨਿਾਸੀਆ ਂਅਿੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਚਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਚਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਿੀਚਿਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿੁਚਨਕ ਸਹੂਲਿਾਂ ਅਿੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੱਿ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚਿੱ ੋਂ ਇੱਕ ਿਕ ਪ੍ਹੁਿੰ   ਚਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਚਿੱ  ਖਚੋਲਹਆ ਚਗਆ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਚਸਚਿਕ ਹਸੋਚਪ੍ਟਲ, ਚਿਚਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਚਸਸਟਮ ਦਾ ਚਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਚਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ ਿੱਡੇ ਕਚਮਉਚਨਟੀ ਹਸਪ੍ਿਾਲਾਂ ਚਿੱ ੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਿੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਿੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ 
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ਚਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    
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