
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      
 

ਰਰਵਰਸਟਨੋ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹਣੁ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਖ੍ਹਿੱ ਲ ਰਿਆ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜਲੁਾਈ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

(Riverstone Community Centre), ਹਣੁ ਪਬ੍ਰਲਕ ਲਈ ਖ੍ਹਿੱ ਲ ਰਿਆ ਹੈ। 

ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਬ੍ਹਾਲ ਕੀਤੀ 34,000 ਸਕਵਅੇਰ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫਰੈਸਰਲਟੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸਾਲਟਵਾਟਰ 

ਪੂਲ, ਵਧਾਏ ਿਏ ਕਿੱਪੜੇ ਬ੍ਦਲਣ ਦੇ ਕਿਰ ੇਅਤੇ ਰਫਟਨੈਸ ਕਿਰ ੇਅਤੇ ਕਈ ਿਲਟੀ-ਪਰਪਜ ਕਿਰ ੇਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਫਟਨੈਸ 

ਏਰੀਆ, ਸਕਵੈਸ਼ ਕੋਰਟਸ ਆਰਦ ਵੀ ਹਨ। 

ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ 195 ਡੌਨ ਰਿਨਾਕਰ ਡਰਾਈਵ (195 Don Minaker Drive) ਰਵਖ੍ ੇਸਰਿਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਹਲੂਤ ਸੂਚੀ 
ਅਤੇ ਪਰੋਿਰਾਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/riverstone ਤੇ ਜਾਓ।   

ਹਵਾਲੇ 

“ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਖ੍ਹਲੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜ ੋਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ 

ਿੁਰੰਿਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖ੍ਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰੀ-ਰਫਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਪੂਲ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਿ ਰੈਂਪ, ਰਫਟਨੈਸ ਉਪਕਰਨ ਰਰਪਲੇਸਿੈਂਟ ਆਰਦ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਿੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਰਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹਰ ਰਕਸੇ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਿ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਿਰਰਪਤ ਹਾਂ। ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜ ੋਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। 34,000 ਸਕਵੇਅਰ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਫਰੈਸਰਲਟੀ ਨੰੂ, ਸਾਡੀ 
ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੇ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕੰਿਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਿੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਿ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਿਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਿੇ 

http://www.brampton.ca/riverstone


 

 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ  

multiculturalmedia@brampton.ca 
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