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ਸਿਟੀ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਿਲੇ ਿਪ੍ਰੋਟਿ ਡ ੇਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰਗੇੀ 
21ਅਪ੍ਰਲੈ ਨ ੂੰ  ਸਬ੍ਨਾਂ ਸਕਿ ੇਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਆਓ ਅਤ ੇਮਫੁ਼ਤ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਿਪ੍ਰੋਟ (ਖਡੇ) ਅਜ਼ਮਾਓ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਿਲੇ ਿਪੋ੍ਰਟਿ ਡੇ ਇਨ 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਦਨ) (Sports Day in Brampton) ਸਵਿੱ ਚ ਿਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿੌਕਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Soccer Centre) ਅਤੇ ਕੈਿੀ ਕੈਂਪ੍ਬ੍ੈਲ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) 

ਸਵਖੇ ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਰੌਪ੍-ਇਨਿ (ਸਬ੍ਨਾਂ ਿਮਾਂ ਲਏ ਜਾਂ ਸਬ੍ਨਾਂ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ) ਸਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਮੁਿੱ ਖ 
ਿਪੋ੍ਰਟਿ (ਖੇਡਾਂ) ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ, ਲੈਕਰੋਿ, ਿੌਕਰ, ਟਰੈਕ, ਫੁਿੱ ਟਬ੍ਾਲ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਿ, ਸਜਮਨਾਿਸਟਕਿ, ਵੀਲਹਚੇਅਰ ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ, 
ਿਾਕੀ, ਤੈਰਾਕੀ ਆਸਦ।  

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰ ਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਿਪੋ੍ਰਟਿ (ਖੇਡਾਂ) ਿੂੰਗਠਨਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿਪੋ੍ਰਟ ਅਲਾਈਿਂ (ਖੇਡ ਗਠਜੋੜ), ਦ ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਿਪੋ੍ਰਟ (ਖੇਡ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਡੇ ਿਥਾਨਕ ਨਾਬ੍ਾਲਗ ਿਪੋ੍ਰਟ (ਖੇਡ) ਿਮ ਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸ਼ਸਿਰ ਸਵਿੱ ਚ 
ਉਪ੍ਲਬ੍ਿ  ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਿੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਨਾਮ ਸਜਿੱ ਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪ੍ਾਿਪੋ੍ਰਟ (ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸਕਤਾਬ੍ੜੀ) ‘ਤੇ ਸਤੂੰ ਨ ਮੋਿਰਾਂ ਲਗਵਾਓ! 

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ ਰੀ ਿਮਾਂ ਿ ਚੀ ਲਈ, www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

ਮਜ਼ਦੇਾਰ ਤਿੱ ਥ: 

 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿੈ: 233+ ਆਉਟਡੋਰ/ਇਨਡੋਰ ਿਪੋ੍ਰਟਿ (ਖੇਡ) ਫੀਲਡ, 36 ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨਪ੍ਰਚਾਵਾ) ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ, 18 ਆਈਿ ਪੈ੍ਡਿ, 
13 ਿਸਵਸਮੂੰਗ ਪ੍ ਲਿ, 7 ਸਫਿੱ ਟਨੈਿ ਿੈਂਟਰ, 4 ਆਉਟਡੋਗ ਿਕੇਸਟੂੰ ਗ ਸਰੂੰਕ, 1 9-ਿੋਲ ਪ੍ਬ੍ਸਲਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਿ, ਅਤੇ 1 ਿਕੀ ਸਿਿੱਲ 

 ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਤੂੰ ਨ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਿਨ: ਤੈਰਾਕੀ, ਕੈਂਪ੍ਿ ਅਤੇ ਿਕੇਸਟੂੰ ਗ 

 ਸ਼ਸਿਰ ਸਵਿੱ ਚ 20,000 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 80 ਬ੍ਾਲਗ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਨੌਜਵਾਨ ਿਪੋ੍ਰਟਿ (ਖੇਡ) ਿਾਥੀ ਿਮ ਿ ਿਨ 

 ਿਵਾਲਾ: 

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਮਰਸਪ੍ਤ ਿਪੋ੍ਰਟਿ (ਖੇਡ) ਪ੍ਰਸ਼ੂੰ ਿਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਪੋ੍ਰਟਿ (ਖੇਡ) 
ਇਸਤਿਾਿ ਿੈ। ਿਪੋ੍ਰਟਿ (ਖੇਡਾਂ) ਖੇਡਣਾ ਮਜ਼ ੇਕਰਨ, ਦੋਿਤ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ, ਸਿਿਤਮੂੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੀਆ 
ਤਰੀਕਾ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿਪੋ੍ਰਟਿ ਡੇ (ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਦਨ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਵਕਲਪ੍ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪ੍ਿੂੰਦ ਖੇਡ ਲਿੱ ਭਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੀਆ ਮੌਕਾ ਿੈ।"  

-      ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Sports/Pages/Sports-Day-in-Brampton.aspx
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਿਤਾ ਿਾਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਿਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਸਜਿਾ ਜੁਸੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਸਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਿਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

 
  

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

