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 کی تقریب منائیں( Days Out 100ڈیز آؤٹ ) 100کی ( Canada 55+ Gamesگیمز ) +55کینیڈا 

 
کی طرف  سٹیاس سلسلے میں رہی ہیں۔  ہوبرامپٹن میں  2016اگست  19تا  16( Canada 55+ Games+ گیمز )55برامپٹن اونٹاریو: کینیڈا 

 100ڈیز آؤٹ ) 100( میں Chinguacousy Park Curling Clubبجے تک چنگ کوزی پارک کرلنگ کلب ) 7سے  4مئی کو شام  9سے 

Days Out) کی تقریب منائی جا رہی ہے۔ 

 

صحت اور تندرستی  ( اور کھیلوں کے مظاہروں، ایک معلوماتیinteractive sportپر عمر کے شہریوں اور وزیٹرز کو انٹرایکٹو سپورٹس )

کے  (Canada 55+ Games+ گیمز )55کینیڈا ( میں شامل ہونے اور health and wellness fairکے میلے یعنی ہیلتھ اینڈ ویل نیس فیئر )

( کی تعاون Starbucks( اور سٹاربکس )Subway( سب وے )Pizza Pizza۔ پیزا پیزا )ہےدی جا رہی کے لیے دعوت متعلق مزید جاننے 

 مہمانوں کو ایک مفت تحفہ فراہم کیا جائے گا۔ 100فت خوردونوش کا بندوبست ہو گا۔ اور اس کے ساتھ پہلے سے م

 

 +Canada 55+ گیمز )55کینیڈا ( City of Brampton( نے کہا کہ "سٹی آف برامپٹن )Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

Games) 2016 100بال کرنے کے لیے چشم براہ ہے۔ کے لیے کھالڑیوں اور مہمانوں کا استق ( 100ڈیز آؤٹ Days Out)  ان گیمز کے

 ( کا آغازکرنے کا اور ہماری کمیونٹی کو اس کا ایک حصہ بنانے کا یقیناً ایک شاندار طریقہ ہے۔"countdownکاؤنٹ ڈاؤن )

 

کینیڈا  ( نے کہا کہ "Bob McLeodکالئیڈ )( کے صدر باب مCanada Senior Games Associationکینیڈا سینیئر گیمز ایسوسی ایشن )

میں ہونے والی گیمز کے  2016( اور اس کے تمام ارکان برامپٹن میں Canada Senior Games Associationسینیئر گیمز ایسوسی ایشن )

کی لگن اور برامپٹن بارے میں بہت پر جوش ہیں۔ آرگنائزنگ کمیٹی اس موقعے کے لیے تیاری بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ ہم ان 

( اور ان سینکڑوں رضاکاروں کے تعاون کو سراہتے ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لینے کے لیے Brampton City Councilسٹی کاؤنسل )

 اپنے نام لکھوا دیے ہیں۔ اگست کا انتظار شدت سے رہے گا!"

 

( کی طرف Canada Senior Games Associationوسی ایشن )کینیڈا سینیئر گیمز ایسکا اہتمام  (Canada 55+ Games+ گیمز )55کینیڈا 

صوبوں اور عالقہ  حوصلہ افزائی کی جائے۔بڑی عمر کے افراد کی طرز زندگی اپنانے میں سے کیا جاتا ہے تاکہ ایک صحت مند اور فعال 

دہ بزرگ شہری مقامی طور پر ہونے سے زیا 10,000( میں صوبائی سطح پر مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ کینیڈا کے territoriesجات )

 کھیلوں سےوالے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں جہاں سے ملکی سطح پر ہونے والے کھیلوں کے لیے کھالڑیوں کو چناؤ ہوتا ہے۔ اس سال کے 

ریجائنا  میں 1996قومی سطح پر یہ مقابلے پہلی مرتبہ  –سال پورے ہو جائیں گے  20کے  (Canada 55+ Games+ گیمز )55کینیڈا 

(Reginaمیں منعقد ہوئے تھے۔ ) 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا 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 ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 رائے میڈیارابطہ ب
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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