برائے فوری اجراء

برامپٹن میں موسم گرما کے دوران ڈھیر ساری پرلطف سرگرمیاں ہونے جا رہی ہیں
برامپٹن ،آن ( 19جون  – )2019اپنا س ِوم سوٹ ،کمبل اور پانی کی بوتلیں سمیٹیں – موسم گرما شروع ہو گیا ہے اور یہی وقت ہے برامپٹن
میں کچھ دلچسپ سرگرمیاں کرنے کا!
کئی طرح کی ٔآوٹ ڈور سہولت گاہیں جلد کھولی جا رہی ہیں اور پورے موسم گرما کے دوران دلکش سرگرمیاں جاری رہیں گی۔
ستاروں کے نیچے موسم گرما کی موویز |  5جوالئی تا  30اگست
شہر بھر میں مختلف مقامات پر مفت دکھائی جانے والی خاندان دوستانہ ٔآوٹ ڈور موویز کے لیے اپنا کمبل ،الن چیئر اور اپنے لیے اسنیکس
لے کر آئیں۔ شو سے پہلے گیمز اور دیگر سرگرمیاں بھی منعقد کی جائیں گی۔
فُل مووی شیڈول کے لیے یہاں کلک کریں۔
موسم گرما کے کیمپ |  3جوالئی تا  1ستمبر
پورے موسم گرما کے دوران کئی طرح کے ڈے کیمپس میں بچے اور نوجوان فعال رہ سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں۔
 2019کے لیے نئے کیمپس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافی فیس دے کر کیمپ سے پہلے اور بعد کی نگہداشت حاصل کی جا سکتی ہے اور
منتخب شدہ مقامات پر کیمپ لنچ پروگرام بھی دستیاب ہو گا۔
موسم گرما کے کیمپس کے بارے میں مکمل معلومات یہاں دستیاب ہے۔
پارک میں کھیل |  1جوالئی تا  31اگست
سٹی آف برامپٹن پروگرام لیڈرز کے زیر انتظام  6تا  13سال تک کے بچے کسی مقامی پارک میں منتظم شدہ گیمز سے لطف اندوز ہو
سکتے ہیں ،منتخب شدہ مقامات پر دوران ہفتہ صبح  9:30تا دن  11:30تک۔
مقامات کی فہرست کے لیے یہاں کلک کریں۔
ہاوس |  29جون تا  3ستمبر تک روزانہ کھلے گا
پروفیسرز لیک بیچ اور بَوتھ ٔ
برامپٹن کی اپنی ملکیتی  65ایکڑ پر پھیلی ہوئی 'سپرنگ فیڈ لیک' کے ساحل پر جا کر ایک دن لطف اٹھائیں۔ موسم اور حاالت موافق ہوں،
ہاوس رینٹلز بھی اب دستیاب ہیں۔
تو زیر نگرانی تیراکی کی جگہ ،ایک واٹر سالئیڈ اور کرایہ پر کشتیاں دستیاب ہوں گی۔ بَوتھ ٔ
پروفیسرز لیک کے بارے میں مکمل تفصیالت یہاں پر دستیاب ہیں۔
چنگواکوسی پارک میں موسم گرما کی سہولتیں |  24جون تا  3ستمبر تک روزانہ کھلیں گی
برامپٹن چنگواکوسی پارک میں موسم گرما کے لیے کئی طرح کی دلچسپ سرگرمیاں موجود ہیں بشمول ایک پیٹنگ ُزو ،پونی رائیڈز ،منی
گالف ،پیڈل بوٹس ،ایک کیروسیل اور ٹرین رائیڈ ،ایک اسپرے پیڈ اور کھیل کا میدان۔
چنگواکوسی پارک کے بارے میں مکمل تفصیالت یہاں دستیاب ہے۔
آوٹ ڈور پُول |  29جون تا  3ستمبر تک روزانہ کھلے گا
ایلڈوریڈو پارک ٔ
برامپٹن کے واحد ٔآوٹ ڈور پُول میں ایک سہ پہر گزاریں ،جس کے گرد و نواح میں کریڈٹ ِر ّور کے کناروں پر موجود قدرتی جنگالت ایک
دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔
ایلڈوریڈو پارک کے بارے میں مکمل تفصیالت یہاں دستیاب ہے۔

اسپرے پیڈز

شہر بھر میں موجود  14عدد اسپرے پیڈز اور ویڈنگ پُولز سے خوب لطف اٹھائیں
اسپرے پیڈز کے مقامات کی فہرست کے لیے یہاں کلک کریں۔
موسم گرما کی ان سرگرمیوں میں سے کسی کے بارے میں بشمول فیسیں ،مقامات ،پروگرام کی تفصیالت اور اوقات کار کے بارے میں میں
مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے  www.brampton.ca/recreationمالحظہ کریں یا کسی بھی تفریحی مرکز میں جا کر اپنے لیے
موسم گرما کی دلچسپیوں کے شیڈول کی ایک طبع شدہ نقل اٹھا لیں۔
ایک ماحول دوست شہر کے طور پر ،ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو ،برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ اپنے سفر کی
منصوبہ بندی کرنے کے لیے  www.bramptontransit.comمالحظہ کریں۔
اقتباس
"برامپٹن میں موسم گرما نہایت دلکش ہوتا ہے۔ برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا
ہوں کہ وہ شہر بھر میں موجود ٔآوٹ ڈور موویز کا لطف اٹھائیں ،پروفیسرز لیک پر چمکتی ہوئی دھوپ کا مزہ لیں اور ایلڈوریڈو پارک کے
ٔآوٹ ڈور پُول میں بھی غوطہ لگائیں اور سال کے اس عرصہ کے دوران ہمارے شہر کی جانب سے پیش کی جانے والی دیگر سہولتوں سے
بھی ضرور مستفید ہوں۔"

-
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میئر پیٹرک ٔ
30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
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