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 اٹھیں، باہر نکلیں اور جون میں چست رہیں!
 

جو سب جون میں ہو رہا ہے، کو منانے کے لیے  –نتھ نتھ اور سینیئرز م  نتھ، بائیک م  سٹی آف برامپٹن ریکریئیشن اینڈ پارکس م   –برامپٹن، آن 

 سرگرمیوں میں شامل ہیں:ان کئی مفت، پرلطف سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا۔ 
 

 مئی 29بروز پیر،  –ک ٹو ورک ڈے یبائ
ڈأون ٹأون برامپٹن میں  سوار ھ کا آغاز کیا جائے گا۔ سائیکلنتتک گارڈن اسکوائر میں ایک تقریب کے ساتھ بائیک م   بجے 9 - 7:30صبح 

 300مڈ ٹأون بائی سائیکلز میں سے ایک اور ریل وأوچر پرائیز پیکس کے ذریعے $ MECتین مفت ناشتے سے لطف اٹھائیں گے۔ 

 ر رجسٹر ہوں۔پ www.bikemonth.ca/biketoworkdayجیتنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے 

 

 جون 3، ہبروز ہفت –نیشنل ہیلتھ اینڈ فٹنس ڈے 

  -10:30بوٹ کیمپ کے لیے چنگواکوسی پارک میں اپنے جسم کو حرکت میں الئیں، جس کے بعد  تک بیرونی 10:15 -  9:30صبح 
 گا۔ تمام سرگرمیاں مفت ہیں۔+ عمر کے بچوں کے لیے ایک زیر نگرانی کڈز زون موجود ہو 4کا انعقاد ہو گا۔  ®Zumbaتک  11:15

 

 جون 9بروز جمعہ،  –اسپرنگ فیسٹ 

بجے تک  12دن  – 10نتھ منائیں، جس میں فالور سٹی سینیئرز ری کریئیشن سنٹر آڈیٹوریم میں صبح ایک مفت ٹریڈ شو کے ساتھ سینیئرز م  

 مددگار معلومات اور تحفے شامل ہیں۔ 
 

 جون 10بروز ہفتہ،  –بائیک فیسٹ 

بجے کے درمیان سیلی برامپٹن کو اپنی بائیک کی سواری کرتے ہوئے جائیں اور ایک انعام جیتیں! بائیک فیسٹ کا انعقاد  4شام  – 11صبح 

 ویلینگٹن اسٹریٹ ویسٹ پر ہو گا۔

 

 جون 21بروز بدھ،  -انٹرنیشنل یوگا ڈے 

یوگا کا تجربہ حاصل کریں۔ ایک خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیز کے عطیے  کھلی فضاء میں میںپلیزینٹ  ٹبجے تک مأون 9سے  7 شام

 کے ساتھ داخلہ مفت ہے۔ اپنے ساتھ نہ پھسلنے واال یوگا میٹ الئیں۔
 

 جون 24بروز ہفتہ،  –بائیک دا کریک 

بجے شروع ہو گی۔  8ریشن صبح جم آرچ ڈیکن ریکریئیشن سینٹر پر ملیں۔ رجسٹ ۔ایٹوبیکوک کریک ٹریل پر برامپٹن کی سگنیچر سواری

 مالحظہ فرمائیں۔ www.bikebrampton.ca/eventsتفصیالت کے لیے ۔ جائے گاکافی، اسنیکس اور دن کا کھانا فراہم کیا 

 

مزید معلومات کے لیے جون کے مہینے کے دوران پورے شہر میں مزید کئی تقریبات اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ 

www.brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔ 
 

-30- 

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

ابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامی

ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر  یر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔اربن سینٹرز تعم

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔ںپر فالو کری فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.bikemonth.ca/biketoworkday
http://www.bikebrampton.ca/events
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
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http://www.facebook.com/CityBrampton
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