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 آمد آمد!کی  (Canada 55+ Games) گیمز +55کینیڈا کی  2016
 

 19اگست سے لے کر  16( کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے! Canada 55+ Gamesگیمز ) +55کی کینیڈا  2016برامپٹن، اونٹاریو: اگلے ہفتے سے 

سے زیادہ شرکاء، افسران اور شائقین ہمارے شہر کو رونق بخشیں گے۔  1,700اگست تک کے چار دنوں میں مقابلے اور خوشی کی اس فضا میں 

 وں گی۔ہمنعقد کھیل اور دوسری سرگرمیاں قسم کے  22مختلف مقامات پر کل مال کر  17اس سال شہر میں 

 

 +Canada 55گیمز ) +55کی کینیڈا  2016( پورے ملک سے آنے والے کھالڑیوں اور شائقین کو City of Brampton"سٹی آف برامپٹن )

Games میں خوش آمدید کہنے کے لیے چشم براہ ہے۔ شرکاء نے ان مقابلوں کی تیاری کے لیے انتھک محنت کی ہے اور مجھے معلوم ہے وہ )

کارکردگی کا مظاہرہ  کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم برامپٹن والے ان کھیلوں کا انعقاد کرا کر فخر محسوس کر رہے ہیں اور اپنی بہترین 

 ( نے کہی۔Mayor Linda Jeffreyکھالڑیوں کے صحت مند اور فعال زندگی گزارنے کے عزم سے متاثر ہیں۔" یہ بات میئر لنڈا جیفری )

 

( کا مقصد روحانی، ذہنی اور جسمانی صحت کو فروغ دینا ہے لہذا شرکاء جسمانی اور ذہنی صالحیتوں Canada 55+ Gamesگیمز ) +55کینیڈا 

صوبوں  11سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں اور کینیڈا کے  55کی آزمائش کرنے والی مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ تمام شرکٗا 

 نمائندگی کررہے ہیں۔ ( کیterritoriesاور عالقہ جات )

 

 کھالڑی، مہمان اور شہری مندرجہ ذیل میں بالمعاوضہ شرکت کر سکتے ہیں:

 

 افتتاحی تقریب

 تمام ملک سے برامپٹن آنے والے شرکاء کا گرم جوشی سے استقبال کریں!

 (Kennedy Road Southکینیڈی روڈ ساؤتھ ) 7575(، Powerade Centreپاور ایڈ سنٹر ) –بجے  8تا  5اگست شام  16منگل 

 

 ( کے نام!Rioایک شام ریو )

 ( میں رات تک رقص کریں۔Downtown Brampton( کے ساتھ مل کر ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن )Cassava Latin Band) کیساوا لیٹن بینڈ

 ( میںGarden Squareسکوائر )( کے کونے پر گارڈن Queen Street( اور کوئین سٹریٹ )Mainمین ) –بجے  9تا  6اگست      شام  17بدھ 

 

 ( میں کانسرٹGage Parkگیج پارک )

 درختوں کے سائے میں آرام کرتے ہوئے متفرق قسم کے الئیو میوزک سے لطف اندوز ہوں۔

 ( کے جنوب مغربی کونے پرMain Street South( اور مین سٹریٹ ساؤتھ  )Wellingtonویلنگٹن ) –بجے  9بجے تا  7اگست شام  18جمعرات 

 ( میںGage Parkگیج پارک )

 

 تماشائی مندرجہ ذیل مقابلوں پر تشریف ال سکتے ہیں:

 5 ( 5پن بولنگ Pin Bowling) 

 ( کرلنگCurling) 

 ٹینس 

 ( ڈارٹسDarts) 

 8 ( 8بال پول-Ball Pool) 

  کارپٹ بولنگ(Carpet Bowling) 

 بیڈمنٹن 

 ( کانٹریکٹ برجContract Bridge) 

 

 ( الن بولنگLawn Bowling) 

 ( مائیکرو میراتھنMicro Marathon )

 کلومیٹر( 10اور  5)

 ( پکل بالPickleball) 

  ٹریک اینڈ فیلڈ(Track and Field) 

 ( فلور شفل بورڈFloor Shuffleboard) 

 ( کرپیجCribbage) 

 سکریبل 

 

 ( ڈپلیکیٹ برجDuplicate Bridge) 

 تیراکی 

 گولف 

 ( سلو پچSlo-pitch) 

  کے آئس ہاکی )مردوں اور عورتوں

 لیے(

 ٹیبل ٹینس 

 

 پر جائیں۔ www.c55plusgames2016.caتاریخوں، اوقات اور مقامات کی تفصیل جاننے کے لیے براہ مہربانی 
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 ان گیمز کی چیدہ چیدہ باتیں:

  دن پر مشتمل تقریبات 4حوالے سے قومی سطح پر کھیلوں، ثقافت اور سماجی بہبود کے 

 22 کھیلوں/سرگرمیوں کا انعقاد 

 2,000 سے زیادہ شرکاء، افسران اور تماشائی 

  بکنگز 1.200ہوٹلوں کے کمروں کی 

 500 سے زیادہ رضاکار 

 5 ( کی معاشی سرگرمیاں 50ملین )ڈالر 

 

( نے کہا " کینیڈا Bob MacLeodپریذیڈنٹ باب میکلوڈ )( کے Canada Senior Games Associationکینیڈا سینیئر گیمز ایسوسی ایشن )

کی گیمز  2016( اور اس کے تمام ارکان اس بات پر بہت خوش ہیں کہ Canada Senior Games Associationسینیئر گیمز ایسوسی ایشن )

ن کے ساتھ ساتھ برامپٹن سٹی کاؤنسل ( کی محنت اور لگGames Organizing Committeeآخر کار آن پہنچی ہیں۔ ہم گیمز آرگنائزنگ کمیٹی )

(Brampton City Council اور ان سینکڑوں رضاکار خواتین حضرات کے تعاون )ان گیمز کی کامیانی کے لیے تنجو ہیں  کے شکر گزار، 

 سے کام کر رہے ہیں۔دھن  ،من

 

کینیڈا سینیئر گیمز ایسوسی ایشن ترغیب دینے کے لیے زیادہ عمر کے بالغ خواتین و حضرات کو ایک صحت مند اور فعال طرز زندگی اپنانے کی 

(Canada Senior Games Association)  55کی طرف سے کینیڈا+ (Canada 55+ Games گیمز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر سال مختلف )

سے زیادہ  10,000کے بڑی عمر کے صوبوں اور عالقہ جات میں صوبائی سطح پر مقابے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان مقامی مقابلوں میں کینیڈا 

( گیمز کا بیسواں سال ہے۔ قومی Canada 55+ Games) +55شہری حصہ لیتے ہیں اور قومی سطح کے مقابلوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ سال کینیڈا 

 ( میں ہوا تھا۔Reginaمیں ریجائنا ) 1996سطح پر ان کھیلوں کا انعقاد سب سے پہلے 

 

( کے متعلق مزید معلومات بشمول تمام مقابلوں کی مکمل تفصیالت کے لیے Canada 55+ Gamesگیمز ) +55کی کینیڈا  2016

www.c55plusgames2016.ca  پر جائیں یا سٹی کوTwitter  اورFacebook  پر فالو کریں۔hashtag #55PlusGames  کا استعمال کرنا

 نہ بھولیں۔

 

-30- 

 
نسلی پس منظر کے لوگ شامل  الگ الگ 209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

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

(William Osler Health System)  ہے۔ مزید معلومات کے لیے شمار ہوتا کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میںwww.brampton.ca  پر جائیں یا

@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
 

 رابطہ برائے میڈیا
 نیٹلی سٹاگ ڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

natalie.stogdill@brampton.ca  |05.874.3654 
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