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 اس موسم خزاں میں خوبصورت مناظر کے راستے سے گزریں
 

اور  (Bramptonپہلے آف روڈ راستے میں برامپٹن ) (Etobicoke Creek Trail Linkایٹوبیکوک کریک ٹریل لنک )

 کو جوڑتا ہے (Caledonکیلڈون )
 

، اونٹاریو: تمام پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں، دوڑنے والوں، اور جو کوئی بھی بیرون خانہ سرگرمیاں پسند کرتا (Bramptonبرامپٹن )

پر سفر کرنا خوبصورت اور نہایت  (Etobicoke Creek Trailاب اس موسم خزاں میں ایٹیوبیکوک کریک ٹریل ) -ہے، کو بالتے ہوئے 

کا شہر اور کیلڈون کا  (Brampton، کی مشترکہ کوششوں کا شکریہ، برامپٹن )(TRCAآسان دونوں ہے! ٹورنٹو اور خطے کے تحفظ )

 سے (Bramptonاب مکمل ہو چکا ہے، جو صارفین کو برامپٹن ) (Etobicoke Creek Trail Linkٹاؤن، ایٹوبیکوک کریک ٹریل لنک )

 کیلڈون کے لئے ایک مسلسل اور قدرتی راستے سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 
 

 (Summer Valley Driveکا مغرب اور سمر ویلی ڈرائیو ) (Kennedyکے شمال میں، کینیڈی ) (Mayfield Roadبس میفیلڈ روڈ )

نئی ٹریل کو تخلیق کیا گیا، جس نے برامپٹن کی ایک  (میٹر 1500کلومیٹر ) 1.5کے مشرق میں، ایک نئے ٹریل ہیڈ کیاسک سمیت، 

(Brampton)  اور کیلڈون کے مابین پہال آف روڈ کنکشن فراہم کیا، اور دونوں شہروں کے مابین سائیکلنگ کو زیادہ محفوظ اور زیادہ قابل

ورت ہے۔ یہ ایک زیادہ تر آف روڈ کے لئے یا لوگوں کو ان جگہوں سے جوڑنے کے لئے جہاں انہیں جانے کی ضررسائی بنایا، چاہے تفریح 

 Waterfrontسے کیلڈون کے ذریعے واٹرفرنٹ ٹریل ) (Bramptonسائیکلنگ کے راستے کی اجازت بھی دے گا، جو باآلخر برامپٹن )
Trail)   کو منسلک کرتا ہے۔ 

 
کے محفوظ چلنے اور سائیکلنگ ٹریلز کے نیٹ ورک  (Bramptonمیئر لنڈا جیفری نے کہا کہ "عہدہ سنبھالنے سے پہلے سے ہی برامپٹن )

اس مقصد کو حاصل کرتا ہے  (Etobicoke Creek Trail Linkکی توسیع میرا ایک مقصد رہا ہے۔"  "نیا ایٹی بیکوک کریک ٹریل لنک )

بدستور ایک اور موقع  کے رہائشیوں کو صحت مند رہنے اور ایک فعال طرز زندگی میں مشغول ہونے کے لئے (Bramptonاور برامپٹن )

کلومیٹر آف روڈ ٹریل فطرت کی تمام تر خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہونے کا ایک  1.5فراہم کرتا ہے۔ چاہے واک کریں یا سائیکلنگ، نئی 

 ے۔"کی بڑھتی ہوئی اور متحرک سائیکل سیاحت کی صنعت کو بھی مستحکم بناتا ہ (Bramptonعظیم الشان طریقہ ہے، اور یہ برامپٹن )
 

کا شہر باہر نکلے کے لئے ایک زبردست جگہ ہے اور موسمی رنگوں سے لطف اندوز ہوں! جب باہر ہوں اور  (Bramptonبرامپٹن )

 284پارکس،  746ہیکٹرز کو دریافت کریں )بشمول  3,728کے  (parklandکے پارک لینڈ ) (Bramptonاردگرد جائیں، تو برامپٹن )

 ۔(پاتھ ویز الئٹس 4,000کلومیٹر کا ٹریلز کا نظام دریافت کریں )بشمول  250یا اس کا  (کھیل کے میدان

 
 کیا آپ جانتے تھے؟

 کے پارکس کی بحالی اور فاریسٹری کی ٹیم بھی، انہیں برقرار رکھتی، معائنہ کرتی، اور معاونت کرتی ہے:  (Bramptonبرامپٹن )

  مربع میٹر 18,716ساالنہ فلور بیڈز کا 

  مربع میٹر 63,502سدا بہار/جھاڑیوں کے میٹرسز کا 

  ہیکٹر 45بولیوارڈ جھاڑی کے بیڈز کے 

  ہیکٹر 350بولیوارڈز کے 

 26 قبرستان 

 4 کمیونٹی باغات 

 350,000 سے زائد بولیوارڈ اسٹریٹ درخت 

 
ور اس خزاں میں قدرتی راستوں سے میں بیرون خانہ دیکھیں تو بس باہر نکلیں ا (Bramptonکرنے کے لئے بہت کچھ ہے اور برامپٹن )

 لطف اندوز ہوں!
 

 ۔30-

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  209اپنی 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  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ 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 Systemلتھ سسٹم )تھا ولیم اوسلر ہی

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

 
 
 

 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار
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