
 

 

 

6 ਜੂਨ 2016 16-58  

 

ਇਸ ਜੂਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦ ੇਆਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਿਉਂਰਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਪਾਰਿਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਾਈਿ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ 
ਆਯੋਰਜਤ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਜੂਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਹਰ ਭਰ ਦੇ ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਵਖੇ ਡ੍ਰਾਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡ੍ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਡ੍ਰਾਪ-ਇਨ ਚੋਣਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਰ 
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ੍ਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਤੈਰਾਿੀ ਅਤੇ ਸਿੇਰਟੰਗ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਓਪਨ ਹਾਉਸ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡ੍ੀਆਂ 
ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਰੋ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਗਾਰਡ੍ਨ ਸਿਵੇਅਰ (Garden Square) ਰਵਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ “ਨਮਰੂਨਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਰਹ” 
ਦੇਖੋ। 
 

ਬ੍ਾਈਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਈਿਲਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਰਿਾਂ ਅਤੇ ਪਗਡੰ੍ਡ੍ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਿਰੋ! ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਸਾਈਿਰਲੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਆਯੋਰਜਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਈਿਰਲੰਗ ਅਡ੍ਵਾਇਜ਼ਰੀ ਿਮੇਟੀ (Brampton Cycling Advisory Committee) ਦੁਆਰਾ 12, 
21 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੰੂ ਆਯੋਰਜਤ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਰਾਈਡ੍ਸ (Community Rides) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 18 ਜੂਨ ਨੰੂ ਬ੍ਾਈਿ ਰਦ 
ਿਰੀਿ (Bike the Creek) ਪਰੋਗਰਾਮ ਏਟੋਬ੍ੀਿੋ ਿਰੀਿ ਟਰੇਲ (Etobicoke Creek Trail) ਦਾ ਤਜ਼ਰਬ੍ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਾਈਿ 'ਤੇ 
ਿਰਤਬ੍, ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਚ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਡ੍ਰਾਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ! ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਿਰਨ ਲਈ www.brampton.ca/cycling 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡ੍ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਬ੍ਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਨਯਤ ਿੀਤਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ। 55 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੱੁਿਰਵਾਰ, 10 ਜੂਨ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਿ ਫਲਾਵਰ ਰਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Flower City Seniors 

Recreation Centre) ਰਵਖੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਰਪਰੰ ਗਫੈਸਟ (Springfest) ਜਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਟਿਟਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ 
$16.17 ਹੈ, ਜੋ ਸੀਰਨਅਰਸ ਸੈਂਟਰ (Seniors Centre), ਜਾਂ ਬ੍ਾਰਿੋਡ੍ 780638 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। 
 

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਰਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਿਸੇ ਪਾਰਿ ਰਵੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰੁਟੀਨ 
ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਸਮਾਂ ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਰਰਹਾ ਹੈ! ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯੋਜਨਾਂ, ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਰਿਰਪਾ ਿਰਿੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡ੍ਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਿੋਆਰਡ੍ੀਨੇਟਰ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3456 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/cycling
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਿੈਨੇਡ੍ਾ ਰਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ੍ਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਰਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਰਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਰਪਛੋਿੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਰਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ (ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂ
ਆਧੁਰਨਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡ੍ਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਤਿ ਪਹੰੁਚ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਰਵੱਚ ਖੋਰਲਹਆ ਰਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਰਵਿ ਹੋਸਰਪਟਲ, 
ਰਵਰਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿ ਿੈਨੇਡ੍ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ੍ੇ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 

'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਿਰੋ। 

  

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton

