
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਕੈਯਾਰਡ ਆਈਿ ਰਰੰਕ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਅਤ ੇਵਾਧ ੂਆਉਟਡੋਰ 
 ਅਤੇ ਘਰ ਰਵਖੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰਗੋਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜਨਵਰੀ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਿ ਿਰਦੀ, ਹਰ ਰਕਿੇ ਵਾਿਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹਣ ਲਈ, ਆਉਟਡੋਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਘਰ ਰਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਰਵਾਰ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਅਤੇ ਿਨੋ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਿਤੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਿਹੂਲਤਾਂ ਖਹਿੱ ਲੀਆਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ 

ਰਨਵਾਿੀ ਉੱਿੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਲੋਕਲ ਮੌਿਮ ਭਰਵਿੱ ਖਬ੍ਾਣੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਰਧਆਨ ਰਦਓ ਰਕ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਤ ੇਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਵਾਂ ਬ੍ਦਲੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਕੈਯਾਰਡ ਆਈਿ ਰਰੰਕ ਮਕੁਾਬ੍ਲਾ 

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਿੀਜਨ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਆਈਿ ਰਰੰਕ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ? ਐਨ.ਐਚ.ਐਲ. (NHL) ਦੇ ਪੂਰਵ ਰਖਡਾਰੀਆਂ ਡਗ ਰਗਲਮੋਰ (Doug Gilmour) ਅਤੇ 
ਵੇਂਡੇਲ ਕਲਾਰਕ (Wendel Clark) ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਰੰਕ ਤ ੇਇਿੱਕ-ਘੰਟੇ ਦੀ ਿਕੇਟ ਵਰਗੇ – ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਰਜਿੱਤਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਫੋਟੋ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ! 

ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਆਈਿ ਰਰੰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿੁਝਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਪੂਰੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, ਇਿੱਿੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click here)। 

ਆਉਟਡਰੋ ਿਰੈ ਪਰਗੋਰਾਮ 

ਕੁਸ਼ਲ ਇੰਿਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton Recreation) ਦ ੇਆਉਟਡੋਰ ਿੈਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿੈਰ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੇਡੋ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਿਾਫ਼ ਰਿਰਤਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਿਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ ੇਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

• ਫੈਰਮਲੀ ਹਾਈਕ (Family Hike) ਅਤੇ ਿਕੈਵੇਂਜਰ ਹੰਟ (Scavenger Hunt) (ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ) 

• ਨੋਰਰਡਕ ਵਾਰਕੰਗ (Nordic Walking) (14 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਅਤੇ 55 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ) 

• ਵਾਕ ਐਡਂ ਟੋਨ ਡਰੌਪ-ਇਨ (Walk and Tone Drop-In) (14 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਤੇ 55 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ) 

ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ। 

ਆਉਟਡਰੋ ਗੇਮਿ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆ ਂ

ਰਨਵਾਿੀ ਇਿ ਿਰਦੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਫਰਿਬ੍ੀ ਰਡਿਕ ਗੋਲਫ ਿਮੇਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਉਟਡੋਰ ਗੇਮਿ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ 

ਿਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ।  

ਰਵੰਟਰ-ਇਨ-ਦ-ਪਾਰਕ ਆਫਟਰ ਿਕਲੂ ਡਰਪੌ-ਇਨ ਪਰਗੋਰਾਮ 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10739/ed=20220107
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10739/ed=20220107
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

6 ਤੋਂ 10 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 14 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਯੂਿ ਨੰੂ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਰਵਖੇ ਇੰਿਟਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਗੇਮਿ ਅਤੇ 
ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca/playinthepark ਤ ੇਜਾਓ।  

ਆਉਟਡਰੋ ਿਕਰੇਟੰਗ ਰਰੰਕਿ ਦ ੇਵਧੇ ਹਏੋ ਘੰਟ ੇ

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ (Mount Pleasant), ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park), ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ (Gore Meadows), ਰਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy 

Park), ਫਲਾਵਰ ਰਿਟੀ (Flower City), ਅਰਨਿਕਰਲਫ (Earnscliffe) ਅਤੇ ਰਜਮ ਆਰਚਡੇਰਕਨ (Jim Archdekin) ਰਵਖੇ ਿੰਚਾਲਨ ਦਾ ਿਮਾਂ 
ਵਧਾ ਕੇ ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕਰ ਰਦਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰਵਿੱ ਚ ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਰਵਖੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸ਼ਾਇਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਰੰਕਿ ਪਰਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਰਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦ-ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾ 
ਰਿੱਖ ਿਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਮਾਿਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca/outdoorskating ਤੇ ਜਾਓ। 

ਮਾਊਂਟ ਰਚੰਗਕਜੂ਼ੀ 

ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਅਤੇ ਿਨੋ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਿਤੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਰਚੰਗਕੂਜ਼ੀ (Mount Chinguacousy) ਡਰੌਪ-ਇਨ ਿਕੀਇੰਗ, ਿਨੋਬ੍ੋਰਰਡੰਗ ਅਤੇ 
ਰਟਊਰਬੰ੍ਗ, 14 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੰੂ ਅਿਿਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਹਿੱ ਲਣ ਲਈ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਲੇਟ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ (ਰਟਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲਿ 

ਲਈ) ਅਤੇ ਿਕੀ ਰਲਫਟ ਲਾਈਨ ਰਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਮਾਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦ-ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰਿੱਖ ਿਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ 
ਆਉਟਡੋਰ ਰਹਿੱ ਰਿਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮਾਿਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਟਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਰੈਂਟਲਿ ਲਈ ਿਕੀ ਚੈਲੇਟ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇ

ਿਬ੍ੂਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/mountching ਤ ੇਜਾਓ।  

ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰਲੇਾਂ ਅਤੇ ਿਪਰੋਟਿ ਫੀਲਡਿ 

ਇਿ ਿਰਦੀ, ਿਾਡੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਖੂਬ੍ਿੂਰਤ ਿਰਦੀ ਦੀ ਚਰਹਲਕਦਮੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਆਉਟਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡਿ ਅਤੇ 
ਰਫਟਨੈਿ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਿਾਰੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਰਫਟਨੈਿ ਉਪਕਰਨ ਖਹਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਰਵਵਿਰਿਤ ਰਰਹਣਗੇ। ਿੌਕਰ, 

ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ, ਟੈਰਨਿ ਅਤੇ ਬ੍ਾਲ ਹਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਚੋਣਵੇਂ ਆਉਟਡੋਰ ਫੀਲਡਿ ਅਤੇ ਕੋਰਟਿ ਵੀ ਖਹਿੱ ਲੀਆਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ 

ਟਰੇਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ, www.brampton.ca/parks ਤ ੇਜਾਓ।  

ਲਾਈਵ ਵਰਚਅੁਲ (ਆਭਾਿੀ) ਵਰਕਆਉਟਿ 
 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ੈਠੇ ਹੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਰਫਟਨੈਿ ਇੰਿਟਰਕਟਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ, 55 ਰਮੰਟ ਦੇ ਲਾਈਵ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਆਉਟਿ ਲਈ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹਨਾਂ 
ਕਲਾਿਾਂ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ, 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਪਾਵਰ ਿਕਲਪਟ (Power Sculpt), ਜ਼ੁੰ ਬ੍ਾ ਟੀ.ਐਮ. (Zumba TM), ਬ੍ੂਟਕੈਂਪ 

(Bootcamp) ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਐਡਂ ਰੀਜੁਵਨੇਟ (Meditate and Rejuvenate)। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ 
ਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਕਿੱ ਟਾਂ 

11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਨਵਾਿੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੈਂਰਡੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ (Brampton Library Lending Program) ਵਿੱਲੋਂ ਿੀਜਨਲ 

ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਿਵੈ-ਰਨਰਦੇਰਸ਼ਤ ਗੇਮਿ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ, ਿਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ 

http://www.brampton.ca/playinthepark
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/mountching
http://www.brampton.ca/parks
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਿਿੱ ਖਣਾ ਅਿਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਿੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲੈਵਲ ਤ ੇਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ।   

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਇਿ ਕਰਕ ੇਹੀ, ਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਈ 

ਇਨਡੋਰ ਿਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਤ ੇਪਾਬੰ੍ਦੀ ਹੈ, ਅਿੀਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਉਟਡੋਰ ਅਤੇ ਘਰ ਰਵਖੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮੌਕ ੇਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ 
ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਿ ਿਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਆਈਿ ਰਰੰਕ ਫੋਟੋ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਰਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ!ੋ” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਰਨਵਾਿੀ ਪੂਰੀ ਿਰਦੀ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹਣ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ 

ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਤੀਰਵਧੀ, ਿਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਿਲਈ ਿੈਰ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲਵੋ, ਿਕੇਰਟੰਗ ਅਤੇ ਿਰਦੀ ਲਈ ਖਾਿ ਹੋਰਾਂ 
ਆਉਟਡੋਰ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਆਉਟ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਕਿੱਟ ਚੁਣ ੋਅਤੇ ਿਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਆਈਿ ਰਰੰਕ 

ਰਦਖਾਓ!” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਆਉਟਡੋਰ ਿੈਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਕਿੱਟਾਂ ਤਿੱਕ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿ ਿਰਦੀ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

ਵਾਧੂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਿਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣਾ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਵਾਿਤੇ 
ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹਣ ਲਈ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ, ਪੂਰਾ ਿਾਲ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹੈ। 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਹਰ ਕੋਈ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਹ ਿਕ,ੇ ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਰਦੀ ਵਾਿਤੇ ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।” 

       - ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

http://www.brampton.ca/recreation


 

 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

