
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਜਨੂ, ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਅਤ ੇਸੀਨੀਅਰਸ ਮੰਥ ਹੈ! 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਜੂਨ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੂਨ ਰ ਿੱ ਚ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਕਸ 

ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ (Parks and Recreation Month) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੰਥ (Seniors Month) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਜੇਦਾਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲ ੋ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਟੀ, ਪਰੂਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗੀ: 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਰਫਟਨੈਸ ਡ ੇ(National Health and Fitness Day) – ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 4 ਜਨੂ, ਸ ਰੇ ੇ10  ਜ ੇਤੋਂ ਦਪੁਰਹਰ 12  ਜ ੇਤਿੱਕ 

ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਰ ਖ ੇਰਫਟਨੈਸ ਸਕ ੇਂਜਰ ਹੰਟ, ਆਊਟਡੋਰ Zumba(™) ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸ ੈਟ ਐਡਂ ਫੇਟ (Sweat and 

Fete) ਕਾਰਰਡਓ ਕਲਾਸ ਡੈਮੋ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲ ੋ ਅਤੇ ਰਫਟਨੈਸ ਅਤੇ  ਲੈਨੈਸ ਬ੍ੂਥ ਨੰੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਪਰਹਲੇ 150 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਕੂਪਨ ਰਮਲੇਗਾ, 
ਰਜਸਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰ ਖ,ੇ 10-ਰਦਨਾਂ ਦੀ ਰਫਟਨੈਸ ਮੈਂਬ੍ਰਰਸ਼ਪ ਟਰਾਇਲ  ਾਸਤੇ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ  ਾਸਤੇ 

ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ੇਰਰ ਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click here for details)। 

ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਮਰ ਪਰਗੋਰਾਮ ਰਰਜਸਟਰਸ਼ੇਨ – ਸਮੋ ਾਰ- 6 ਜਨੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਦ ੇਹਏੋ 

ਸੀਨੀਅਰਸ ਸੈਂਟਰ (Seniors Centre) ਦੀਆਂ ਮੈਂਬ੍ਰਰਸ਼ਪਸ, ਬ੍ਬੌ੍ ਕਾਲਹਨ ਫਲਾ ਰ ਰਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸੈਂਟਰ (Bob Callahan Flower City 

Seniors Centre) ਰ ਖ ੇਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, 4 ਜਲੁਾਈ ਨੰੂ 

ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣਗੇ।  ਰੇਰ ਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ(Click here for details)। 

ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਰਪਰੰ ਗਫਸੈਟ (Seniors Springfest) – ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 17 ਜਨੂ, ਦਪੁਰਹਰ 12  ਜ ੇਤੋਂ ਦਪੁਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3  ਜ ੇਤਿੱਕ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਅੇਰਟੇਕਰਾਂ ਨੰੂ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Century Gardens Recreation 

Centre) ਰ ਖ,ੇ ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੰੂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਰਮਕਾ ਪੀਲ ਰ ਲੇਜ (Amica Peel 

Village)  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ  ਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰਰੂੀ ਹੈ।  ੇਰਰ ਆਂ ਅਤੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click here 

for details and registration)। 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਗੋਾ ਡੇ (International Yoga Day) – ਮੰਗਲ ਾਰ, 21 ਜਨੂ, ਸ਼ਾਮ 7  ਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜ ੇਤਿੱਕ 

 

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Mount Pleasant Community Centre) ਰ ਖ ੇਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਆਊਟਡੋਰ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ। 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਖਰਾਬ੍ ਨਾ ਹਣੋ  ਾਲੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ੋਅਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਰ ਛਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਬ੍ਨਾਂ 
ਰਤਲਕਣ  ਾਲੀ ਯੋਗਾ-ਚਟਾਈ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ, ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆਓ। ਪਰਹਲੇ 100 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਕੂਪਨ ਰਮਲੇਗਾ, ਰਜਸਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰ ਖ,ੇ 10-ਰਦਨਾਂ ਦੀ ਰਫਟਨੈਸ ਮੈਂਬ੍ਰਰਸ਼ਪ ਟਰਾਇਲ  ਾਸਤੇ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ  ਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰਰੂੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 ੇਰਰ ਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ(Click here for details)। 
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ਮਫੁ਼ਤ ਡਰਪੌ-ਇਨ (ਰਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕੀਤ)ੇ ਪਰਗੋਰਾਮ – ਪਰੂਾ ਮਹੀਨਾ 

ਰਸਟੀ, ਜੂਨ, ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਹੈ (June is Parks and Recreation Month) ਅਤੇ ਜੂਨ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੰਥ ਹੈ (June is Seniors 

Month) ਲਈ, ਮੁਫਤ ਡਰਪੌ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰ ਖ ੇਜਾਣ ਲਈ ਪਰੀ-ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਰਕ, ਇਹ 

ਸਲਾਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਆਉਣ  ਾਲੇ (ਰ ਜੀਟਰਸ), ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣ ਰਕਉਂਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਪਰਹਲਾਂ ਆਓ, 

ਪਰਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਨ। 

ਜੂਨ, ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਹੈ, ਦੇ ਡਰੌਪ-ਇਨਸ ਬ੍ਾਰ ੇ ਰੇਰ ਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click here for details on June is Parks and 

Recreation Month drop-ins)। 

ਜੂਨ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੰਥ ਹੈ, ਦੇ ਡਰੌਪ-ਇਨਸ ਬ੍ਾਰ ੇ ੇਰਰ ਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ(Click here for details on June is Seniors Month drop-

ins)। 

ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰਲੇਾਂ ਨੰੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ੋ– ਪਰੂਾ ਮਹੀਨਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲਾਂ ਤੇ ਹਾਈਰਕੰਗ ਕਰੋ, ਬ੍ਾਈਕ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਰਸਟੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ, 40 ਰਕਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ  ਿੱਧ 

ਦੀਆਂ ਗਾਈਡੇਡ ਅਤੇ ਪੇ ਡ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰਲੇਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਰੇਰ ਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ(Click here for details)। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਜੂਨ, ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੰਥ ਹੈ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ 

ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲ ੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।” 
      -     ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਾਸੀਓ, ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਾਂ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 

ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਖਬੂ੍ਸੂਰਤ ਪਾਰਕਾਂ 
ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲਾਂ ਰ ਖ ੇਆਊਟਡੋਰ ਅਨੰਦ ਜਰੂਰ ਮਾਣੋ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ, ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੰਥ ਦੇ ਰਹਿੱ ਸੇ  ਜੋਂ ਇਸ ਜੂਨ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਬ੍ਣਨ  ਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰ ਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8;  ਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰ ਰਸਜ, 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ  ਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਮੰਥ  ਜੋਂ 
ਜੂਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ  ਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰੋ।” 
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- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰਰੇਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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