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 سٹی، برامپٹن میں پہال سپورٹس ڈے منعقد کر رہا ہے

 ںیکو مفت آزمائ لینئے کھ یکو کس لیاپر 21اور  ںیالئ فیتشر

اپریل کو برامپٹن میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والے سپورٹس ڈے میں  21وں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ مورخہ شہری -برامپٹن، آن 
 تشریف الئیں اور اپنی کمیونٹی کے کھیلوں کے بارے میں جانیں۔

تشریف الئیں اور   کے ذریعے داخلے بجے کے دوران مفت 4اور شام  10برامپٹن ساکر سنٹر اور کیسی کیمبیل کمیونٹی سنٹر میں صبح 
کوئی نیا کھیل آزمائیں۔ خصوصی کھیلوں میں شامل ہیں؛ بیس بال، لیکروس، ساکر، ٹریک، فٹ بال، مارشل آرٹس، جمناسٹک، وہیل چیئر 

 باسکٹ بال، ہاکی، تیراکی اور مزید بہت کچھ۔ 

اور برامپٹن سپورٹس االئنس کے عالوہ دیگر  اس موقع کے پروگراموں کو شہری انتظامیہ اور اس سے الحاق شدہ نوجوانوں کی تنظیموں
 کمیونٹی سپورٹ پرووائیڈرز نے ترتیب دیا ہے۔ خاندانوں کا خیرمقدم کیا جاتا ہے کہ وہ تشریف الئیں اور ہمارے لوکل مائنر اسپورٹ گروپس

نیں۔ انعام جیتنے کے موقع میں میں موجود رنگا رنگ سرگرمیوں کے بارے میں مزید جا رہوں، ان کے پروگراموں اور شہر بھسے مربوط 
 !عدد اسٹیمپس حاصل کریں 3شامل ہونے کے لیے تقریب کی 

 http://www.brampton.caتقریبات کے مکمل شیڈول کے لیے، مالحظہ کریں 

 :دلچسپ حقائق

 7سوئمنگ پُولز،  13آئس پیڈز،  18تفریحی سہولت گاہیں،  36اِن ڈور سپورٹس فیلڈز، /سے زیادہ آوٹ ڈور 233: برامپٹن میں 
 موجود ہے اسکی ہِل 1ہول پبلک گالف کورس اور  9عدد  1آٔوٹ ڈور اسکیٹنگ ِرنکس،  4فٹنس سنٹرز، 

  سوئمنگ، کیمپس اور اسکیٹنگ: رجسٹریشنز ان میں ہوتی ہیں 3سٹی کی چوٹی کی 

  80ہے اور شہر میں بالغان کے لیے  20,000الحاق شدہ گروپس ہیں جن میں شرکاء کی تعداد  21نوجوانوں کے کھیلوں کے 
 کمیونٹی گروپس موجود ہیں۔

 :اقتباس 

ا برامپٹن کے پاس کھیلوں کی شاندار تاریخ، بڑھتے ہوئے بیمثال اتھیلیٹس اور کھیلوں کے دیوانے شائقین موجود ہیں۔ کھیلیں لطف کا ایک بڑ"
سے دوست بنائے جا سکتے ہیں اور ایک صحت مندانہ اور چست انداز زندگی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسپورٹ ڈے نوجوانوں  ذریعہ ہیں جن

کے لیے ایک شاندار موقع ہے جس میں وہ کھیلوں کے مختلف آپشنز کی چھان بین کر سکتے ہیں اور اپنے من پسند کھیل تک پہنچ سکتے 
 " ہیں۔

 یفریلنڈا ج ئریم  -
-30- 

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

ا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرت
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 http://www.brampton.caمزید جاننے کے لیے  ۔فیس بُکاور  ٹویٹراور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا 
 مالحظہ فرمائیں۔
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