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گور میڈوز کی چھت والی بیرونی آئس رنک کی
کے باضابطہ عظیم الشان افتتاح کا جشن منائیں!

رہائشیوں اور سیاحوں کو ربن کاٹنے کی تقریب اور برامپٹن میں چھت والے پہلے بیرونی آئس رنک پر
دلکش سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے تشریف النے کی دعوت دی جاتی ہے۔
برامپٹن ،آن – برامپٹن کے نئے چھت والے بیرونی آئِس رنک پر خاندانوں کے لیے مفت لطف سے بھری دوپہر کے لیے اپنا سامان باندھیں
اور اسکیٹس لے آئیں!
بروز اتوار  3فروری  2019کو دن  1سے شام  4بجے تک ،سٹی آف برامپٹن گور میڈوز کے چھت والے بیرونی آئِس رنک پر ایک عظیم
الشان افتتاحی تقریب منعقد کر رہا ہے ،جو  10150گور روڈ پر واقع ہے (گور روڈ پر کیسل مور روڈ سے شمال میں)۔
براون اور
خاندانوں کو دن  1بجے ربن کاٹنے کی ایک باضابطہ تقریب میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے ،جس میں میئر پیٹرک ٔ
کونسلرز موجود ہوں گے ،جس کے بعد کئی خاندان دوست بیرونی اور اندرونی سرگرمیاں ہوں گی۔
بیرونی سرگرمیوں میں شامل ہیں:
 مفت ہاٹ چاکلیٹ اور کافی
 ٹِم ہارٹنز ( )Tim Hortonsکی جانب سے پیش کردہ مفت اسکیٹنگ
االو
 مارش میلو روسٹ کرنے کے لیے آگ کے ٔ
 برف تراشنے کے مظاہرے
 CN کی جانب سے پیش کردہ MyBrampton# ،کے ساتھ تصاویر
 سموکس پوٹنری فووڈ ٹرکس ( ،)Smoke’s Poutinerie Food Truckجن سے شرکاء کھانا وغیرہ خرید سکتے ہیں
پوری بیرونی تقریب کے دوران  DJٹَیم موسیقی کی دھنیں بکھیرے گی اور شرکاء برامپٹن ٹرانزٹ کی ایک بس کے اندر گرمائش سے
لطف اندوز ہو سکیں گے۔
گور میڈوز کمیونٹی سنٹر اور الئبریری میں اندرونی سرگرمیوں میں شامل ہیں:
 کیون سلویسٹر ( )Kevin Sylvesterکی جانب سے دن  2بجے الئبریری میں ایک آتھر ریڈنگ
 ایئربرش ٹیٹوز
 ایک کرافٹس اسٹیشن
 ایک مفت کاٹن کینڈی گِو اوے
 EB گیمز یوتھ الئونج میں  EBگیمز کی جانب سے پیش کردہ مفت ویڈیو گیمز
 فیملی باسکٹ بال اور فیملی زومبا
 برامپٹن فائر پریوینشن ٹیم اور سپارکی دی ڈاگ سے مالقات
برامپٹن میں اپنی نوعیت کا چھت واال یہ پہال بیرونی آئِس رنک گور میڈوز کمیونٹی سنٹر اور الئبریری سے ملحقہ  143ایکڑ رقبہ پر واقع
ہے۔
اس ِرنک کا منفرد ڈھانچہ جستی اسٹیل اور گلوالم (کاٹھ کی لکڑی کے قوس دار لٹھے) ،جس کے ساتھ دھات سے بنا ہوا ایک ڈیک ،ایک
کنکریٹ پیڈ اور پورے ارینا والے بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ یہ منفرد چھت اور ڈیزائن مصنوعی برف کو موسمی حاالت ،خصوصا سورج سے
بچاتا ہے ،جو سرگرمیوں کے دوران برف کو نرم کر سکتا ہے۔

بیرونی ِرنک کی سہولیات میں معذور افراد کے لیے قابل رسائی دو عدد غسل خانے اور الکرز کے ساتھ ایک یونیورسل چینج روم بھی
موجود ہے۔ کمزور سماعت والے افراد کے لیے اسکیٹنگ کے دوران پہننے کے لیے آواز بڑھانے والی ذاتی ڈیوائسز اور کمزور سماعت
والے افراد کے ایئرفونز بھی دستیاب ہیں۔
ٹھنڈے مہینوں میں ،رنک کا سائز تفریحی ہاکی ،عوامی اسکیٹس ،تربیتوں اور ِشنی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں ،اس جگہ کو
تقریبات ،تفریحی پروگراموں ،کیمپس اور بال ہاکی کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
رنک اب کسی بھی وقت تشریف ال کر ِشنی کھیلنے اور عوامی اسکیٹس کے لیے دستیاب ہے۔ پروگراموں کے شیڈول کے لیے یہاں کلک
کریں۔ رنک کے لیے کرایہ کی چیزیں لینے کے لیے  goremeadows@brampton.caپر رابطہ کریں۔
گور میڈوز کے چھت والی بیرونی آئِس رنک کے باضابطہ عظیم الشان افتتاح کے بارے میں مزید معلومات کے لیے یہاں کلک کریں۔
اقتباس
"کونسل اور اراکین اور میں گور میڈوز کی چھت والی بیرونی آئِس رنک کے باضابطہ عظیم الشان افتتاح کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ یہ
چھت والی منفرد بیرونی رنک برامپٹن میں اپنی نوعیت کی پہلی چیز ہے۔ اپنا سامان باندھیں ،اپنے اسکیٹس الئیں اور ہمارے ساتھ پرلطف
خاندان دوست سرگرمیوں سے بھری دوپہر میں شامل ہو جائیں۔
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برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ 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
علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں ،جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم
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۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط
شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں ،جو جدت پسند ،جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک ،اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

