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 ( میں کمیونٹی پارکسBramptonبرامپٹن )

سے زائد پارکس  850اور  –( ہے Community Parks Dayاکتوبر کمیونٹی پارکس کا دن ) 1، اونٹاریو: ہفتہ، (Bramptonبرامپٹن )

 کلومیٹر تفریحی ٹریلز کے ساتھ، جشن منانے کے لئے بہت کچھ موجود ہے! 217اور 

 

برک یارڈ وے( میں مفت تقریبات میں شامل ہونے  60) (Allan Kerbel Parkبجے تک، ایلن کربل پارک ) 2بجے سے  11رہائشیوں کو 

مفت بار بی کیو، بچوں کی گیمز،  –اس ایونٹ میں پورے خاندان کے لئے کچھ ہے کی دعوت دی جاتی ہے، چاہے بارش ہو یا دھوپ۔ 

معلوماتی بوتھس، شجرکاری اور مزید۔ عملہ سے ملیں جو شہر کے پارکوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس بارے میں جانیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، 

 جوابات حاصل کریں۔ اور درخت، باغبانی اور الن کی دیکھ بھال پر اپنے تمام سواالت کے

 

( میں مالقات کرے گی۔ اس کے Duggan Parkبجے ڈگن پارک ) 10:30مہم کی ٹیم  Bike4Bramptonاپنے موٹر سائیکل کی سواری؟ 

( تک پہنچتے ہیں، تو Allan Kerbel Parkساتھ وہاں شامل ہوں اور ایونٹ میں ایک ساتھ بائیک چالئیں! ایک بار جب آپ ایلن کربل پارک )

یکلسٹس، بشمول ایک مفت بائیک ویلیٹ، بائیک ٹیون اپس اور بنیادی بائیسکل دیکھ بھال کے ایک مظاہرے، کے لئے کچھ خاص سائ

 خصوصیات موجود ہوں گی۔

 

پر کال کریں یا  311مزید معلومات کے لئے، پر ای میل کریں۔  parks@brampton.caایونٹ کے لئے رجسٹر کرنے کے لئے 

www.brampton.ca/parks مالحظہ کریں۔ 

 ۔30-
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے  209( اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

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

میں افتتاح ہوا  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalہاسپٹل ) ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک

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

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

 

 
 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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