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 (Community Parks Dayبرامپٹن میں کمیونٹی پارکس ڈے )

 

 Community Parksکمیونٹی پارکس ڈے )مربع کلومیٹر کا رقبہ پارکوں پر مشتمل ہو اس کے پاس  63برامپٹن، اونٹاریو: جس شہر کا 
Day) پر کرنے کو یقیناً بہت کچھ ہو گا۔ 

 

( میں تفریح کے لیے )بارش ہو Manitou Parkبجے دوپہر تک مینیٹو پارک ) 5بجے صبح سے لے کر  00اکتوبر  52شہریوں کو اتوار 

 Ellen Mitchell Recreation Centre, 922 Northپارک ڈرائیو ) 255یا دھوپ( مدعو کیا جاتا ہے۔ ایلن مچل ریکری ایشن سنٹر، 

Park Driveپر مفت پارکنگ کی سہولت دستیاب ہو گی۔ ) 

 

ان لوگوں سے ملیں جو اس شہر کے پارکس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور یہ جانیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، درختوں، باغبانی اور گھاس  آئیے

کی دیکھ بھال کے متعلق اور اسے کے عالوہ اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں اپنے سوالوں کے جواب حاصل کریں۔ شجرکاری، 

بچوں کے لیے سرگرمیوں، معلوماتی بوتھس اور مفت باربی کیو کے ساتھ تمام گھر والوں کے لیے تفریح ( face paintingفیس پینٹنگ )

 کا موقع۔

 

اکتوبر(  52تا  02) (Community Parks Week) ویککمیونٹی پارکس کے ساتھ  (Community Parks Dayکمیونٹی پارکس ڈے )

الزمین برامپٹن کے طلباء اور طالبات کے ساتھ مل کر درخت اور پنیریاں لگائیں کا اختتام ہوتا ہے۔ اس پورے ہفتے کے دوران سٹی کے م

گے اور مقامی پارکس میں سے کوڑا کرکٹ صاف کریں گے۔ عملے کے لوگ سکولوں میں جا کر پارکس، پارکس کی دیکھ بھال بشمول 

سے نمٹنے والے تاالبوں، کھیل کے میدانوں اور  (storm waterگھاس تراشنے، درختوں کی دیکھ بھال، بارش اور برف باری کے پانی )

 ( کی حفاظت کے متعلق بات چیت کریں گے۔watercourseپانی کی ترسیل کے ذرائع )

 

 پر کال کریں۔ 133یا  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 

 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  512کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 92شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5112جس کا  (Brampton Civic Hospital)ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 کوآرڈینیٹرسینیئرمیڈیا 

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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