
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਮਰ ਫਨ!  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਜੂਨ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਜੇਦਾਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਮੌਰਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿੈ। 

ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਸਿਲੂਤਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਜਾ ਕ,ੇ ਪਰਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਘੁੰ ਮੋ-ਰਫਰ,ੋ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਛਪ ਛਪ ਕਰਕੇ ਚਿੱ ਲੋ। ਮੌਸਮ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਬੰ੍ਦ ਿੋਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰਿਤੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਸ਼ੈਰਡਊਲਸ ਅਤੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ  ੇਰਰ ਆਂ ਸਮੇਤ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, www.brampton.ca/summerfun ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪਰਫੋਸੈਰਸ ਲੇਕ ਅਤ ੇਐਲਡਰੋਾਡ ੋਪਾਰਕ ਆਉਟਡਰੋ ਪਲੂ 

ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਰਿਾ, ਤਾਂ ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ (Professor’s Lake) 28 ਜੂਨ ਨੰੂ ਖਹਿੱ ਲ ਰਿੀ ਿੈ। ਆਉਟਡੋਰ ਸਿਲੂਤਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚੋ, ਰਜ ੇਂ ਲੇਕ, ਬ੍ੀਚ 

ਅਤੇ ਬ੍ੀਚ  ਾਲੀਬ੍ਾਲ। 
 

ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਰਿਾ, ਤਾਂ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ ਆਉਟਡੋਰ ਪੂਲ (Eldorado Park Outdoor Pool), 30 ਜੂਨ ਨੰੂ ਖਹਿੱ ਲ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਪਾਰਕ ਰ ਿੱ ਚ, ਦੋ 

ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਪੰਜ ਰਪਕਰਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ  ਿੱਡੀ ਿਾਂ ਤਿੱਕ  ੀ ਪਿੁੰ ਚੋ। 

ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਆਉਟਡੋਰ ਪਲੂ ਅਤੇ ਬ੍ੀਚ ਸਿਲੂਤਾਂ ਸਬੰ੍ਧੀ  ਾਧ ੂ ੇਰਰ ਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca/summerfun ਤੇ 

ਜਾਓ। 

ਸਪਲੈਸ਼ ਪਡੈਸ ਅਤ ੇ ਰੇਡੰਗ ਪਲੂਸ  

ਰਸਟੀ ਦੇ ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਸ ਅਤੇ  ਰੇਡੰਗ ਪਲੂ, ਿੁਣ ਰੋਜਾਨਾ ਖਹਿੱਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ੍ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਿ ਬੰ੍ਦ ਿੋ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਚਾਲਨ 

ਸਰਿਤੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ, www.brampton.ca/summerfun ਤੇ ਜਾਓ। 

ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ  

ਿਫਤਾ ਾਰ ਸਮਰ ਕੈਂਪ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ, 4 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤਿੱਕ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। ਇਨਕਲਜੂਨ ਕੈਂਪ  ੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। 
ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਮਜੇਦਾਰ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲ ੋ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, www.brampton.ca/registerforprograms ਤੇ ਜਾਓ। 

ਮ ੂੀਜ ਅੰਡਰ ਦ ਸਟਾਰਸ  

1 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park), ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਸਕ ੇਅਰ (Mount Pleasant Square) ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕ ਅੇਰ 

(Garden Square) ਰ ਖ,ੇ ਿਰੇਕ  ੀਰ ਾਰ, ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੰੂ, ਮੁਫਤ, ਪਰਰ ਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਆਉਟਡੋਰ ਮੂ ੀ ਸਕਰੀਰਨੰਗਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੋ ੋ। ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦੇ ਸਨੈਕਸ, ਕੰਬ੍ਲ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆਓ। ਇਸ ਸਾਲ, ਮੂ ੀਜ ਅੰਡਰ ਦ ਸਟਾਰਸ (Movies Under the Stars) 
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ਨੰੂ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ, ਮੈਪਲ ਲੌਜ ਫਾਰਮਸ (Maple Lodge Farms), ਨੋ ਫਰਰਲਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (No Frills Brampton) ਅਤੇ ਟੇਲੁਸ (Telus)  ਿੱਲੋਂ 
ਪਰਾਯਰੋਜਤ (ਸਪਾਂਸਰ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਰਡਊਲ, www.brampton.ca/summerfun ਤੇ ਦੇਖੋ। 

ਪੀਲ ਰ ਲੇਜ ਗਲੋਫ ਕਰੋਸ  

ਪੀਲ ਰ ਲੇਜ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ (Peel Village Golf Course) ਰ ਖ ੇਟੀ ਟਾਈਮ ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕਰ,ੋ ਜ ੋਗੋਲਫ ਲਈ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰੀਮੀਅਰ ਰਟਕਾਣਾ 
ਿੈ। ਿਰ ਲੈ ਲ ਦੇ ਰਖਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ, ਨੌ ਿਲੋਸ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਲ ੋ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਖਬੂ੍ਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮਜਾ ਲ ੋ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪਾਰਕਸ ਅਤ ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰਲੇਾਂ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰ ਰਸੇ  ਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਿੈ, ਰਜ ੇਂ,  ੈਲੀਜ ਅਤੇ  ੁਡਲੈਂਡਸ, ਜ ੋਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰਲੇਾਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਰਮਲ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਖਬੂ੍ਸੂਰਤ ਆਉਟਡੋਰ ਿਾ ਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਦੌੜ ਲਗਾਓ, ਬ੍ਾਈਕ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਖੇਡੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਰ ਖੇ, 
ਆਉਟਡੋਰ ਟੈਰਨਸ ਅਤੇ ਰਪਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿੋ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/summerfun ਤੇ ਜਾਓ। 

ਰਫਟਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਕ 

ਇਸ ਗਰਮੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਰ ਖ ੇਰਸਟੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਆਉਟਡੋਰ  ਰਕਆਉਟ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ੋ। ਕਾਰਰਡਓ (Cardio) ਅਤੇ ਜੁੰਬ੍ਾ (Zumba), ਲੋ 

ਇੰਪੈਕਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ (Low Impact Exercise) ਅਤੇ ਯੋਗ, ਬ੍ਲੈੈਂਸ ਅਤੇ  ੈਲਨੈਸ (Yoga, Balance and Wellness) ਆਰਦ ਲਈ 

ਰਰਜਸਟਰ ਕਰੋ। ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ  ਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਿ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਰਕ ਇਿੱਕ ਤੌਲੀਆ, ਚਟਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆਓ,  ਰਕਆਉਟ ਦੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ 

ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਕਿੱਪੜੇ ਪਰਿਨੋ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/summerfun ਤੇ ਜਾਓ। 

ਮਫੁਤ ਸਮਰ ਸਰ ਮਸ 

4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬ੍ਰ ਤਿੱਕ ਪਰੂੀ ਰਸਟੀ ਦੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰ ਖ,ੇ ਮੁਫਤ ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਰਲਕ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਮਜਾ ਲ ੋ। ਮੁਫਤ ਸਮਰ ਤੈਰਾਕੀ ਨੰੂ 

ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ, ਰਟਮ ਿੋਰਟਨਸ (Tim Hortons)  ਿੱਲੋਂ ਪਰਾਯਰੋਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ  ਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/summerfun ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿ ਾਲੇ  

“ਗਰਮੀ ਆ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਮਰ ਫਨ  ੀ! ਰਸਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਰ ਾਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਿਲੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰ 2022 ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਰ, ਤੈਰਾਕੀ, ਸਪਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 

ਖੇਡਦੇ ਿੋ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਖੂਬ੍ਸੂਰਤ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲਾਂ, ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰੇਕ  ਾਸਤੇ ਸੰਪੰਨ ਸਮਰ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਿੈ। ਰਸਟੀ 
ਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, www.brampton.ca/summerfun ਤੇ ਦੇਖ ੋਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ।” 

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

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸਮਰ ਫਨ  ਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਿੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ, ਿਰ 

ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।” 

-  ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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