برائے فوری اجراء

اس جون میں برامپٹن میں گھر سے باہر نکلیں اور چست ہو جائیں
جون تفریح کا مہینہ ہے!
برامپٹن ،آن ( 28مئی  – )2019جون تفریح کا مہینہ ہے اور تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں
اور چست ہو جائیں۔ کھیل کے میدانوں ،پکنک کی جگہوں ،ٹینس کورٹس ،اسپورٹس فیلڈز ،اسکیٹ بورڈ پارکس اور کھلی جگہوں کے ساتھ
ان گرمیوں میں سٹی آف برامپٹن کی تفریحی سہولیات کے ساتھ بہت زیادہ لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔
جون کو بطور تفریح کا مہینہ منانے کے لیے سٹی کئی تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے ،بشمول:
نیشنل ہیلتھ اینڈ فٹنس ڈے
 1جون | صبح  10تا دن  | 12چنگواکوسی پارک
ہمارے ساتھ سکیوینجرز ہنٹ ،زومبا™ اور ہیلتھ اینڈ فٹنس بوتھز پر شامل ہوں
راک کلمنگ ٹرائی اٹس
 10تا  16جون | کین گائلز ریکریئیشن سنٹر
برامپٹن کی تازہ ترین سہولت کو آزمائیں۔
پارک میں سرگرمیاں
 10تا  13جون | کئی مقامات
رہنماوں سے ملنے کی
 2جوالئی کو باضابطہ طور پر کیمپ سیزن کے آغاز سے پہلے بچوں کو کیمپ گیمز کھیلنے اور ہمارے کیمپ
ٔ
دعوت دی جاتی ہے۔
انٹرنیشنل یوگا ڈے
ماونٹ پلیزنٹ کمیونٹی سنٹر
|
9
رات
تا
 21جون | شام 7
ٔ
ایک نہ پھسلنے واال یوگا میٹ اپنے ساتھ الئیں ،اپنے یوگا کے کپڑے پہنیں اور ایک شام کے لیے باہر یوگا کریں۔
برامپٹن  25سے زائد کمیونٹی سنٹرز کا گھر ہے ،جو  11سوئمنگ پولز 17 ،آئس رنکس ،فٹنس کی سہولت گاہوں ،کھیلوں کے اندرونی
میدانوں ،بیرونی سپلیش پیڈز اور ہر عمر اور صالحیتوں کے حامل تمام لوگوں کے لیے کئی مختلف پروگرامز کی پیشکش کرتے ہیں۔
جون تفریح کا مہینہ ہے کے بارے میں  www.brampton.ca/recmonthپر مزید جانیں۔
اپنے مقامی تفریحی سنٹر پر جا کر یا  www.brampton.ca/recreationمالحظہ کر کے سٹی کی جانب سے پیشکش کردہ مواقع اور
سرگرمیوں کے متعلق مزید جانیں۔
اقتباس
"جون تفریح کا مہینہ ہے کے دوران برامپٹن کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت گاہوں ،کھلی جگہوں اور ہمارے پیش کردہ کئی پروگراموں
سے لطف اندوز ہونے کا بہترین موقع ہے۔ برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے اور میں تمام عمر کے شہریوں کی حوصلہ
افزائی کرتا ہوں کہ وہ نئے کھیلوں کو آزمائیں یا اپنے خاندانوں اور دوستوں کے ہمراہ پارک میں کسی دن تشریف ال کر لطف اندوز ہوں۔"
-

براون
میئر پیٹرک ٔ
30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز
عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے ،ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا
کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں ،جو محفوظ ،قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ
ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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