
 

 

 
 

  برائے فوری اجراء
 

 سٹی آف برامپٹن نے ِپکل بال کے سات نئے کورٹ کھول دیے ہیں

 

اپنا پِکل بال کینیڈا میں تیزی سے فروغ پانے والے کھیلوں میں سر فہرست ہے اور اب برامپٹن میں اس کو  – 2019)جون  27برامپٹن، آن )
 گھر مل گیا ہے! سٹی آف برامپٹن نے عوامی استعمال  کے لیے دو مقامات پر سات عدد پکل کورٹس باضابطہ طور پر کھول دیے ہیں۔

 میک الفلن روڈ  8950 | فالور سٹی کمیونٹی کیمپس    1.       

بجے تک، سٹی کا عملہ لیکروز باکس میں چار عدد پکل بال کورٹس کو ترتیب دے گا۔ اوقات کار  5تا شام  9پیر تا جمعہ صبح 
 کے بعد، کھالڑی اپنے ذاتی پورٹیبل نیٹ ال کر پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر کھیل سکتے ہیں۔

 سنٹر اسٹریٹ سأوتھ 53|  سینٹینیل پارک  2. 

ٹینس کے سیزن )مئی تا اکتوبر( کے دوران تین کورٹس دستیاب ہوتی ہیں جن میں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر کھیال جا 
دوران وہ آدھے گھنٹے کے بعد کورٹس چھوڑ دیں تاکہ  سکتا ہے۔ کھالڑیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مصروف اوقات کے

 باقی لوگوں کو بھی کھیلنے کا موقع ملے۔

ڈراپ اِن کے اوقات اور  سٹی آف برامپٹن کئی تفریحی مراکز میں پورا سال اِن ڈور ڈراپ اِن پکل بال کی سہولت کی پیشکش بھی کرتا ہے۔
 کے ذریعے دستیاب ہیں۔ ڈراپ اِن فلٹرمقامات آن الئن طور پر 

اپنا روٹ تالش  کریں۔ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال 
 مالحظہ کریں۔ www.bramptontransit.comکرنے کے لیے 

 
 اقتباس

ب لوگوں کے استعمال ہے اور مجھے س پوروقین خواتین و حضرات سے بھر"برامپٹن میں ایک متنوع کمیونٹی رہتی ہے جو کھیلوں کے ش
کے لیے پکل بال کورٹس کا آغاز کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ مزید ایک ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنے شہر کو 
صحت مندانہ اور محفوظ رکھ سکتے ہیں اور یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ رہائشیوں کے پاس آٔوٹ ڈور کھیل اور لطف اندوز ہونے کے مواقع 

 وجود ہوں۔"م

                   میئر پیٹرک برأون       -
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کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 
ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا

 فیس بک ،ٹوئٹر ی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سےرکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت دار
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://www.google.com/maps/place/Flower+City+Community+Campus/%4043.671879%2c-79.7707522%2c17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x882b156f972962b5:0x250db22063382e5%218m2%213d43.671879%214d-79.7685635
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://www.google.com/maps/place/Flower+City+Community+Campus/%4043.671879%2c-79.7707522%2c17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x882b156f972962b5:0x250db22063382e5%218m2%213d43.671879%214d-79.7685635
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://www.google.com/maps/place/Centennial+Park%2c+Brampton%2c+ON+L6W+2R3/%4043.6860922%2c-79.7554471%2c16z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x882b158e27d1b6fb:0x72b02d814b2a7582%218m2%213d43.6860025%214d-79.7505024
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://www.google.com/maps/place/Centennial+Park%2c+Brampton%2c+ON+L6W+2R3/%4043.6860922%2c-79.7554471%2c16z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x882b158e27d1b6fb:0x72b02d814b2a7582%218m2%213d43.6860025%214d-79.7505024
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Drop-In-Programs.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Drop-In-Programs.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|7edc8b01fca94250a27408d6fb16d8d3|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636972473612481936&sdata=im1lP0F4lcIT/6h8HikJ7hvg2g7TquDbflA0gYAD+fk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 مونیکا ڈوگال 
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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