برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے ِپکل بال کے سات نئے کورٹ کھول دیے ہیں
برامپٹن ،آن ( 27جون ِ – (2019پکل بال کینیڈا میں تیزی سے فروغ پانے والے کھیلوں میں سر فہرست ہے اور اب برامپٹن میں اس کو اپنا
گھر مل گیا ہے! سٹی آف برامپٹن نے عوامی استعمال کے لیے دو مقامات پر سات عدد پکل کورٹس باضابطہ طور پر کھول دیے ہیں۔
.1

فالور سٹی کمیونٹی کیمپس |  8950میک الفلن روڈ

پیر تا جمعہ صبح  9تا شام  5بجے تک ،سٹی کا عملہ لیکروز باکس میں چار عدد پکل بال کورٹس کو ترتیب دے گا۔ اوقات کار
کے بعد ،کھالڑی اپنے ذاتی پورٹیبل نیٹ ال کر پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر کھیل سکتے ہیں۔
.2

ساوتھ
سینٹینیل پارک |  53سنٹر اسٹریٹ ٔ

ٹینس کے سیزن (مئی تا اکتوبر) کے دوران تین کورٹس دستیاب ہوتی ہیں جن میں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر کھیال جا
سکتا ہے۔ کھالڑیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مصروف اوقات کے دوران وہ آدھے گھنٹے کے بعد کورٹس چھوڑ دیں تاکہ
باقی لوگوں کو بھی کھیلنے کا موقع ملے۔
سٹی آف برامپٹن کئی تفریحی مراکز میں پورا سال اِن ڈور ڈراپ اِن پکل بال کی سہولت کی پیشکش بھی کرتا ہے۔ ڈراپ اِن کے اوقات اور
مقامات آن الئن طور پر ڈراپ اِن فلٹر کے ذریعے دستیاب ہیں۔
ایک ماحول دوست شہر کے طور پر ،ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو ،برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ اپنا روٹ تالش
کرنے کے لیے  www.bramptontransit.comمالحظہ کریں۔
اقتباس
"برامپٹن میں ایک متنوع کمیونٹی رہتی ہے جو کھیلوں کے شوقین خواتین و حضرات سے بھرپور ہے اور مجھے سب لوگوں کے استعمال
کے لیے پکل بال کورٹس کا آغاز کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ مزید ایک ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنے شہر کو
صحت مندانہ اور محفوظ رکھ سکتے ہیں اور یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ رہائشیوں کے پاس ٔآوٹ ڈور کھیل اور لطف اندوز ہونے کے مواقع
موجود ہوں۔"
-

براون
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 دار ی 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
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