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 پانی میں ڈوبنے سے تحفظ کی مفت تقریبات کے ذریعے ڈرأوننگ پریوینشن  نے برامپٹن

 ہے یاک اجاگر( کی اہمیت کو کا ہفتہ ویک )پانی میں ڈوبنے سے تحفظ 
 

 اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئےڈرأوننگ پریوینشن ویک کی  منعقد کیے جانے والے جوالئی تک 22 - 16سٹی آف برامپٹن  –برامپٹن، آن 
مظاہروں اور سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا۔ پورے خاندان کی سرگرمیوں کے ذریعے پانی کے اندر  تیراکی کے کئی مفت مواقع،  عملی 

 محفوظ رہنا سیکھیں۔ احول میںاس کے اردگرد کے ماور 
 

 موت کے منہ میں چلے جاتےحادثات کی وجہ سے  گریزقابل  کی وجہ سے رونما ہونے والےباشندے پانی  166ا ہر سال اونٹاریو کے تقریب  
مہیا  و تربیت تعلیمٹن نے اپنے رہائشیوں کو پانی سے تحفظ کی پہے۔ سٹی آف برام ںک شخص کا ڈووبنا بھی بہت بڑا ضیاایحٰتی کہ ہیں۔ 

اونٹیریو کی جانب سے عطا  کرنے کا مضبوط ارادہ کیا ہے۔ اس سال کے شروع میں، شہر نے مسلسل دوسرے سال الئف سیونگ سوسائٹی
ے ک و تربیت نے کی تعلیماڈوبنے سے بچ و پانی میںکمیونٹی کاپنی  ایوارڈ جیتا ہے، یہرڈ اایو ®سمارٹاواٹر کا  2016کیا جانے واال  

  غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرتا ہے۔ والے سے برامپٹن کیح
 

 ۔ یںکے لیے مفت ہ ہر عمر کے لوگوںیہ گی اور  یںمنعقد کی جائ بجے تک 4تا  12دن ڈرأوننگ پریونشن ویک کی تقریبات 
 

 ہے۔ اسپانسر کیا نے( Tim Hortonsٹِم ہارٹنز) کے مفت مواقع کو تیراکی
 

 پروفیسرز لیک پر آغاز  -بروِز اتوار  ،جوالئی 16
کمیونٹی پارٹنر انفارمیشن بُوتھس پر ساحل پر واٹر سیفٹی تھیم سے ایک دن لطف اٹھائیں! بچوں کی تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور 

  تشریف لے جائیں۔
 

 واکوسی ویلنیس سنٹرچنگ -بروز پیر ،جوالئی 17
ایک جانب سے دی جانے والی ڈین سیف بوٹنگ کونسل کی یسیفٹی کے بارے میں جانیے اور کینمشوروں اور سرگرمیوں کے ساتھ بوٹنگ 

 ۔مواقعمفت کے  بجے تیراکی 3۔ دوپہر دیکھیےپریزینٹیشن 
 

 کیسی کیمپبیل کمیونٹی سنٹر -بروز منگل  ،جوالئی 18
سے لطف گیمز  ہٹ دی ٹارگٹمنگ پول میں ئاور سو ںجانچی ذریعے سمارٹ مقابلوں کے اواٹر اپنےعلم کو  بارے میں انی سے تحفظ کےپ

 ۔کے مفت بجے تیراکی 1۔ دوپہر اندوز ہوں
 

 لیک ریکریئشن سنٹرز  ئفرزگارڈنز اینڈ لو نچریس -بروز بدھ  ،جوالئی 19
کے بارے شرکت کے ذریعے بیک یارڈ پول سیفٹی میں کے مظاہروں اور سرگرمیوں   ٹاک، تھرو، ریچاور  الئف جیکٹ کلینک اور فٹنگ

 کے مفت مواقع۔ پر تیراکی 12:30میں دوپہر  زنچری گارڈن۔ سمیں جانیں
 

 پلکس سسپورٹاسأوتھ فلیچرز  -بروز جمعرات  ،جواالئی 20
 ۔کے مفت مواقع بجے تیراکی 3منگ پول اور البی میں آبسٹکل کورس گیمز کھیلیں۔ دوپہر ئسو
 

 ارنزکلف ریکریئشن سنٹر –بروز جمعہ  ،جوالئی 21
کے مفت  بجے تیراکی 2:30۔  دوپہر ںایونٹ میں اپنی مہارت جانچی ویوائسر کے سِومفیملی کیا آپ پانی میں گرنے کے بعد بچنا چاہیں گے؟ 

 ۔مواقع
 

 ی تقریبپروفیسرز لیک پر اختتام -بروِز ہفتہ ،جوالئی 22
کے بارے میں جانیں۔ فیملیز کے لیے بڈی، جو الئف  بورڈز سٹینڈ اپ پیڈلاالئف گارڈ بیچ والی بال دیکھیں اور بوٹس، کینوز، کیاکس اور 

 گارڈ ڈاگ ہے، اور فیس پینٹنگ سے لطف اندوز ہونے کے مواقع اور والدین کے لیے مفید مشورے دستیاب ہوں گے۔
 

 مالحظہ کریں www.brampton.caمزید معلومات کے لیے 



 
 

 

 
 ڈرأوننگ یشنل نأوننگ پروینشن ویک کے طور پر مختص کیا ہے۔ الئف سیونگ سوسائٹی نے جوالئی کے تیسرے ہفتے کو نیشنل ڈر

 ے۔ ئکا مالحظہ کیج www.lifesavingsociety.comپریونشن ویک اور الئف سیونگ سوسائٹی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 
 

-30- 
 

ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.caپر فالو کریں۔  فیس بکاور  ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 
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