ત્વરિત જાહેિાત માટે

ઉનાળાની ગમ્મતનયું ઝાપટયું બ્રૅમ્પટન ખાતે આવી િહ્યું છે
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (19 જૂ ન 2019) – ચાલો તમાિો સ્વિમસુટ, સ્િકસ્નક બ્લૅંકેટ અને િાણીની બોટલ હાથિગી િાખો - ઉનાળો આિી ગયો
છે અને બ્રૅમ્િટનમાાં ગમ્મતની મોસમ આિી ગઈ છે !
થોડ જ સમયમાું ઘણી બધી આઉટડોિ સવલતો શરૂ થઈ િહી છે . અને આખા ઉનાળામાાં પ્રિૃસ્િઓ થિાની છે .
સમિ મૂવીઝ અન્ડિ ધ સ્ટાસસ જય લાઇ 5 થી ઑગવટ 30
શહેિમાું ઠેકઠેકાણે આઉટડોિ પરિવાિો સાથે જોઇ શકે એવા રિલ્મોના નનશયલ્ક આઉટડોિ સ્રીનનુંગ્સ થવાના છે માટે તમાિા બ્લૅંકટે , લૉન ચેિ અને
નાવતાિાણી લાિશો શો િહેલા ગેમ્સ અને પ્રિૃસ્િઓ થશે.

મૂવીના સુંપૂણસ સમયપત્રક માટે અહીં નલલક કિો.
ઉનાળાના નશનબિો (Summer Camps) | જુ લાઇ 3 થી સપ્ટેમ્બિ 1
બાળકો અને યયવાનો આખા ઉનાળામાું નવનવધ ડે કેમ્્સમાું સરરય િહીને ઘણું બધયું શીખી શકશે. 2019 માટે નિા સ્શસ્બિો ઉમેિિામાાં આવ્યા
છે . િધાિાનાાં શુલ્ક ભિીને આગળ અને િાછળની કાળજી ઉિલબ્ધ છે અને િસાંદગીના વથળો િિ કેમ્િ લાંચ પ્રોગ્રામ ઉિલબ્ધ છે .

ઉનાળાના નશનબિોની સુંપૂણસ નવગતો અહીં ઉપલબ્ધ છે .
્લે ઇન ધ પાકસ | જુ લાઇ 1 થી ઑગવટ 31
અઠવારડયાના રિવસોમાું પસુંિગીનાું સ્થળો પિ સવાિે 9.30 થી સિાિે 11.30 સુધી 6 થી 13 િર્ષની િયનાાં બાળકો વથાસ્નક િાકષની મુલાકાત
લઈ શકે અને આયોજનબદ્ધ િમતો અને િમતગમત સીટી ઓફ બ્રૅમ્િટનનાાં પ્રોગ્રામ સ્લડસષ સાથે મફત િમી શકે છે .

સ્થળોમ યાિી માટે અહીં નલલક કિો.
પ્રોિેસસસ લેક બીચ અને બોટહાઉસ | િોજ ખુલ્લુાં જુ ન 29 થી સપ્ટેમ્બિ 3
બ્રૅમ્પટનનાું પોતાના 65-એકિનાાં ઝિણાથી ભિેલ સિોિિ િિ બીચ િિ આખો રદિસ માણો. સ્નરિક્ષણ હેઠળનો તિિાનો સ્િવતાિ, િોટિવલાઇડ
અને ભાડાની બોટ ઉિલબ્ધ છે જો આબોહિા અને િાતાિિણ યોગ્ય હોય. અત્યાિે જ ભાડાની બોટ ઉિલબ્ધ છે .

પ્રોિેસસસ લેકની સુંપૂણસ નવગતો અહીં ઉપલબ્ધ છે .

નચુંગકયઝી પાકસ ઉનાળાની સવલતો | િોજ ખુલ્લુાં જુ ન 24 થી સપ્ટેમ્બિ 3
બ્રૅમ્પટનનાું ડેનસ્ટનેશન પાકસમાું મળી િહે છે ઢગલાબુંધ ઉનાળાની ગમ્મતભિી પ્રવૃનિઓ જે માું સામેલ છે પેટટુંગ ઝૂ , િોની િિ સિાિી, સ્મસ્ન
ગોલ્ફ, િૅડલબોટ્સ, કરૂઝલ અને ટ્રેઇન િાઇડ, વપ્રે િૅડ અને િમતગમતનયું મેિાન.

નચુંગકયઝી પાકસની સુંપૂણસ નવગતો અહીં ઉપલબ્ધ છે .
એલડોિાડો પાકસ આઉટડોિ પૂલ | િોજ ખુલ્લુાં જુ ન 29 થી સપ્ટેમ્બિ 3
બ્રૅમ્પટનનાું એક માત્ર આઉટડોિ પૂલમાું બપોિ પસાિ કિો જે કયિિતી વનોથી ઘેિાયેલ છે અને જે રેરડટ નિીના રકનાિે નસ્થત છે .

એલડોિાડો પાકસની સુંપૂણસ નવગતો અહીં ઉપલબ્ધ છે .

સ્પ્રે પૅડ્સ
આખા શહેિ િિતે આવેલા 14 વપ્રે િૅડ્સ અને છીછિા િૂલ્સ (િેડડાંગ િૂલ્સ)માાં ટાઢક મેળિો.
સ્પ્રે પૅડના સ્થળોની યાિી માટે અહીં નલલક કિો.

આ પૈકી કોઇ પણ ઉણાળાની પ્રવૃનિઓ નવશે શયલ્કો, વથળો, પ્રોગ્રામની સ્િગતો અને ચાલિાના સમય સસ્હત િધુ માસ્હતી માટે
www.brampton.ca/recreationની મયલાકાત લો અથવા કોઇ પણ રિરરએશન સેંટિ પિથી સમિ િન બ્રોશિની નકલ મેળવી લો.
ગ્રીન નસટી તિીકે શલય હોય ત્યાિે અમે નનવાસીઓને બ્રૅમ્પટન ટ્રાનન્ઝટનો ઉપયોગ કિવાનયું આહ્વાન કિીએ છીએ. તમાિા સિિનયું આયોજન
કિવા માટે www.bramptontransit.comની મયલાકાત લો.
અવતિણ
"બ્રૅમ્િટનમાાં ઉનાળો એટલે િોમાાંચથી ભિેલ ૠ્તુ હોય છે . બ્રૅમ્િટન વિાવ્યપ્રદ અને સુિસ્ક્ષત શહેિ છે અને હુ ાં િહેિાસીઓને શહેિમાાં ઠેકઠેકાણે
થનાિ આઉટડોિ મૂિીઝ જોિા, પ્રોફેસસષ લેક િિ તડકાની હુ ાંફ માણિા, એલડોિાડો િાકષનાાં આઉટડોિ િૂલમાાં ડાઇિ કિિા આહ્િાન કરાં છુ ાં અને
આપણું શહેિ વર્સનાું આ સમયે જે સવલતો આપે છે તેનો લાભ લેવા પ્રોત્સાનહત કરું છય ું ."
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડિી સ્િકાસ કિતા શહેિો િૈકી એક તિીકે બ્રૅમ્િટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાિાિો છે . અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદષ છે લોકો.
અમને ઊર્જષ મળે છે અમાિા સ્િસ્િધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકસ્નકી અને િયાષિિણીય નસ્િનતા તિફ દોિી જતા પ્રિાસનુાં નેતત્ૃ િ
કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એિા સ્નિોગી શહેિના સ્િકાસ માટે છે જે સુિસ્ક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram િિ
જોડાિ. અહીં િધુ ર્જણકાિી મેળિો www.brampton.ca.

નમરડયા સુંપકસ:
મોનનકા િયગ્ગલ
કોઓર્ડસનેટિ, નમરડયા એન્ડ કમ્યયનનટી એંગેજમેન્ટ
વ્યૂહાત્મક સુંવાિ
સીટી ઓિ બ્રૅમ્્ટન
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

