ਫ਼ਨ ਪਾਸ (Fun Pass) ਉਪਲਬਧ ਹੈ!
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਸਮ� 2018 ਫ਼ਨ ਪਾਸ (2018 Fun Pass) ਦੇ ਨਾਲ ਬੱ ਚਤ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।
2018 ਫ਼ਨ ਪਾਸ ਕੂਪਨ 18 ਪ�ਿਸੱ ਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ� ਿਵਖੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਲਈ ਿਟਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਜ� ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ
ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਕ� ਿਵਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਪਰਿਮਟ ਿਵੱ ਚ $5 ਤੱ ਕ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਕੂਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਪ�ਤੀ ਪਿਰਵਾਰ $340 ਤ� ਵੱ ਧ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ਼ਨ ਪਾਸ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ� ਿਵਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਛਾਿਪਆ ਸੰ ਸਕਰਣ
ਫ਼ਨ ਪਾਸ ਪੁਸਿਤਕਾਵ� ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਮਾਪੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਲੰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫ਼ਨ ਪਾਸ ਕੂਪਨ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਜ� ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਕਰਣ
ਤੁਸ� ਫ਼ਨ ਪਾਸ ਦੇ ਕੂਪਨ� ਤੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜ� ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

ਕੀ ਫ਼ਨ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹ ਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ?
funpass@ontario.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜ� 416-327-7705 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ
ਸੂਬ ੇ ਅਨੁਸ ਾਰ
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਪਾਰਕ (Ontario parks) (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਨ ਪਰਿਮਟ ‘ਤੇ ਛੋਟ)

ਸ�ਟਰਲ ਓਨਟੈਰੀਓ (CENTRAL ONTARIO)
ਕਲੀਨਬਰਗ (Kleinburg)
ਮੈਕਮਾਈਕਲ ਕੈਨ�ਿਡਅਨ ਆਰਟ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ (Collection McMichael Canadian Art Collection)
ਿਮਡਲ� ਡ (Midland)
ਸ�ਟ-ਮੈਰੀ ਅਮੰ ਗ ਦ ਹੁਰਨ
ੋ ਸ (Sainte-Marie among the Hurons)
ਪੀਨੀਟ�ਗ ਵੀਸ਼ੇਨ (Penetanguishene)
ਿਡਸਕਵਰੀ ਹਾਰਬਰ (Discovery Harbour)
ਟੋਰ�ਟੋ (Toronto)
ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Art Gallery of Ontario)
ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਾਇੰ ਸ ਸ�ਟਰ (Ontario Science Centre)
ਰੌਇਲ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ (Royal Ontario Museum)

ਂ ਿਵੰ ਟਰ ਗਾਰਡਨ ਿਥਏਟਰ (Elgin and Winter Garden Theatre) (ਿਸਰਫ਼ ਟੂਰ)
ਐਲਿਗਨ ਐਡ

ਨੌ ਰਦਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (NORTHERN ONTARIO)
ਸਡਬੱ ਰੀ (Sudbury)
ਸਾਇੰ ਸ ਨੌਰਥ (Science North)
ਥੰ ਡਰ ਬੇ (Thunder Bay)
ਫੋਰਟ ਿਵਲੀਅਮ ਿਹਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਕ (Fort William Historical Park)

ਸਾਊਥ-ਵੈਸ ਟਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (SOUTH-WESTERN ONTARIO)
ਡਰੈਸ ਡੇਨ (Dresden)

ਅੰ ਕਲ ਟੌਮਸ ਕੈਿਬਨ ਿਹਸਟੋਿਰਕ ਸਾਈਟ (Uncle Tom's Cabin Historic Site)

ਈਸਟਰਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (EASTERN ONTARIO)
ਅਗਸਟਾ (Augusta)
ਹੋਮਵੁੱ ਡ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ (Homewood Museum)
ਬਰੌਕਿਵਲੇ (Brockville)
ਫੁਲਫੋਰਡ ਪਲੇ ਸ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ (Fulford Place Museum)
ਿਕੰ ਗਸਟਨ (Kingston)
ਫੋਰਟ ਹੈਨਰੀ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਿਹਸਟੋਿਰਕ ਸਾਈਟ (Fort Henry National Historic Site)
ਮੌਿ ਰਸਬਰਗ (Morrisburg)
ਅਪਰ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵਲੇ ਜ (Upper Canada Village)

ਸਾਊਥ-ਸ�ਟਰਲ ਓਨਟੈਰੀਓ (SOUTH-CENTRAL ONTARIO)
ਬਰਿਲੰ ਗਟਨ (Burlington)
ਰੌਇਲ ਬੋਟਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨਸ (Royal Botanical Gardens)
ਿਨਆਗਰਾ ਫੌਲ ਸ (Niagara Falls)
ਬਟਰਫਲਾਈ ਕੋਨਸਰਵਟੋਰੀ (Butterfly Conservatory)
ਓਲਡ ਫੋਰਟ ਐਰੀ (Old Fort Erie)
ਕਵੀਨਸਟਨ (Queenston)
ਲੌ ਰਾ ਸੇਕੋਰਡ ਹੋਮਸਟੀਡ (Laura Secord Homestead)

