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ਸਰਗਰਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ 

ਹਟਨਵੀਲ ਕ੍ਰੀਕ੍ ਖੇਿਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਸਟੀ ਪਾਰਕ੍ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਵਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ (Mississauga Road) ਅਤੇ ਬ੍ੋਵੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵ 
(Bovaird Drive) ਦੇ ਦਿੱ ਖਣੀ-ਪੂਰਬ੍ੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ, ਹਟਨਵੀਲ ਕਰੀਕ (Huttonville Creek) ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਤ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ, ਐਵਂਡਰਊ ਿੈਕਕੈਂਡਲਸ 
ਪਾਰਕ (Andrew McCandless Park) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ 2017 ਦੀਆਂ ਗਰਿੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਪਾਰਕ ਇਿੱਕ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜੋਨ ਆਗਸਟੀਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Jean Augustine Secondary School), ਅਤੇ 
ਐਵਂਡਰਊ ਿੈਕਕੈਂਡਲਸ (Andrew McCandless) ਫਾਰਿਹਾਊਸ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਫਾਰਿਹਾਊਸ ਇਿੱਕ ਵਵਰਾਸਤੀ ਇਿਾਰਤ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ ਭਵਵਿੱ ਖ ਵਵਿੱ ਚ 
ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਿੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਸਿਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
 
ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀਕਰਣ, ਵਗਿੱਲੀ ਜ਼ਿੀਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਵਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ 
ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ: ਇਿੱ ਕ ਸਰਗਰਿ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ; ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕੁਦਰਤੀਕਰਣ ਕੀਤੀ ਵੈਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੀਨ ਦੀ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ।  
 
ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: 

 ਖੇਡ ਦੇ ਿੈਦਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 
 ਪਾਣੀ ਵਵਿੱ ਚ ਖੇਡਣਾ / ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ 

 ਸਕੇਟਬ੍ੋਰਡ ਸਹੂਲਤ 

 ਬ੍ਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਿੈਦਾਨ 

 ਆਰਾਿ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਵਾਸ਼ਰੂਿ)  
 2 ਸੀਨੀਅਰ ਸੋਕਰ ਿੈਦਾਨ 

 2 ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰ 

 1 ਵਕਰਕੇਟ / ਸੋਕਰ ਕੋਂਬ੍ੋ ਿੈਦਾਨ 

 ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ 
 ਪਾਰਵਕੰਗ ਸਿਾਨ 

 ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਿੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 
 ਬ੍ੈਠਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਪਕਵਨਕ ਿੇਜ਼ 

 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ Twitter, Facebook 'ਤੇ ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਿਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਵਸਸਟਿ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਿਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ੍ 

http://www.twitter.com/CityBrampton
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ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

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