برائے فوری اجراء

سٹی برامپٹن میں دوسرا ساالنہ سپورٹس ڈے منعقد کر رہا ہے

اتوار 6 ،اپریل کو کوئی کھیل مفت آزمائیں۔
برامپٹن ،آن ( 2اپریل  – )2019رہائشیوں کو بروز اتوار 6 ،اپریل  2019کو برامپٹن میں سٹی کے منعقد کردہ دوسرے ساالنہ سپورٹس ڈے
پر اپنی کمیونٹی میں کھیلوں کے بارے میں جاننے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔
یہ تقریب چست ہونے ،برامپٹن میں بچوں کے کھیلوں کے گروہوں سے جڑنے یا نئے کھیل اور سرگرمیاں آزمانے کے ہر خواہشمند شخص
کے لیے ہے۔
فورا آ کر کھیلنے کے لیے مفت کھیلوں میں جمناسٹکس ،سافٹ بال ،بیس بال ،لیکروس ،کبڈی ،کرکٹ ،ساکر ،ٹریک ،ویل چیئر باسکٹ بال،
ً
ہاکی ،تیراکی اور مزید شامل ہیں۔ یہ صبح  10بجے سے شام  4بجے تک برامپٹن ساکر سینٹر اور کیسی کیمپ بیل کمیونٹی سینٹر میں منعقد
کیے جائیں گے۔
یہ پروگرام سٹی ،اس سے منسلک نوجوانوں کے کھیلوں کی تنظیموں ،برامپٹن سپورٹس االئنس اور کمیونٹی میں کھیلوں کے دیگر فراہم
کنندگان کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ خاندانوں کو بچوں کے کھیلوں کے ہمارے مقامی گروہوں سے ملنے اور ان کے پروگراموں
اور برامپٹن میں دستیاب وسیع اقسام کی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کی دعوت دی جاتی ہے۔
شرکاء کے پاس تین مہریں حاصل کرنے پر ایک انعامی قرعہ اندازی میں شامل ہونے کا موقع بھی حاصل ہو گا – جو اس روز آزمائے
گئے ہر کھیل پر ایک ملے گی۔

تقریب کے مکمل شیڈول کے لیے www.brampton.ca/recreation ،مالحظہ کریں۔
مزیدار حقائق




برامپٹن کے پاس  268سے زیادہ کھیلوں کی اندرونی اور بیرونی جگہیں 30 ،تفریحی سہولت گاہیں 15 ،آئیس پیڈز13 ،
س ِومنگ پُولز ،سات فٹنس سینٹرز ،چار بیرونی اسکیٹنگ رنکس ،ایک  9سوراخوں واال عوامی گال کورس اور ایک اسکی
ہ ِل ہے۔
سٹی کو سب سے زیادہ تیراکی ،کیمپس اور کھیلوں کے لیے رجسٹریشنز موصول ہوتی ہے۔
برامپٹن میں نوجوانوں کے کھیلوں کے  20منسلکہ گروہ ،جن میں  20,000شرکاء ہیں ،اور  80بالغان کے کمیونٹی گروہ
موجود ہیں۔

اقتباس
"برامپٹن کے پاس غیرمعمولی اتھلیٹس اور کھیلوں کے وق شدہ مداح پیدا کرنے سے بھرپور کھیلوں سے جڑی تاریخ موجود ہے۔ کھیل
لط اندوز ہونے ،دوست بنانے اور ایک چست ،صحت مند طرز زندگی برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ ہیں۔ برامپٹن میں اسپورٹس ڈے
نوجوان لوگوں کی مختل انتخابات جاننے اور کوئی ایسا کھیل ڈھونڈنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ،جس سے وہ لط اندوز ہوتے ہوں۔"
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سٹی آ

برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے www.brampton.ca ،مالحظہ کریں یا ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔
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