
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

જુન એટલે  પાર્ક સ્ એન્ડ રિરિએશન તેમજ વરિષ્ઠ  

નાગરિકોનો મહહનો છે! 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 જૂન 2022) – જુન મહહનામાાં બ્રૅમ્પટન ઉજવી િહુ્ાં છે પાર્ક્સ એન્ડ રિરિએશન મન્થ અને ્ાથે જ 

હ્હનઅ્સ મન્થ જેમાાં હવશેષ ઇવેન્્્, પ્રવૃહિઓ અને હનિઃશુલ્ક પ્રોગ્રામોનુાં આયોજન કિવામાાં આવયુાં છે. 

આખા મહહના દિહમયાન હ્ટી જે ગમ્મતની ગુલાલ ઉછાળશે એવા ઇવેન્્્માાં ભાગ લેશો: 

નશેનલ હલે્થ એન્ડ રિટને્  ડ ે–  શહનવાિમ જુન 4, ્વાિ ે10 થી બપોિ ે12 ્ધુી 

રિટને્ સ્કેવેન્જિ હન્ટ, આઉટડોિ ઝૂમ્બા (™) વગસ અને સ્વેટ એન્ડ િીટ કાર્ડસયો વગસના ડેમોમાાં ભાગ લશેો અને ચ ાંગકુઝી પાકસ 

ખાતેના રિટને્ એન્ડ વેલને્ના બૂથની મુલાકાત લશેો. પ્રથમ 150 ્હભાગીઓ પ્રાપ્ત કિશે એક કુપન જે બ્રૅમ્પટન રિરિએશન 

્ેંટિો પિ 10 રદવ્ની રિટને્ મેમ્બિશીપ ટ્રાયલ માટે વટાવી શકાશે. નોંધણી આવશ્યક નથી. હવગતો માટે અહીં હર્કલક કિો. 

હ્હનય્સ ્મિ પ્રોગ્રામ નોંધણી – ્ોમવાિ, જુન 6ના િોજથી શરૂ થશ ે

હ્હનય્સ ્ેંટિ મેમ્બિશીપો બૉબ કલૅહેન ફ્લાઅિ ્ીટી હ્હનય્સ ્ેંટિ ખાતે િિી શરૂ થનાિ છે. ્ત્રોના પ્રોગ્રામો માટેની નોંધણી 

જુન 6ના િોજથી શરૂ થશે અને પ્રોગ્રામ્્ શરૂ થશે જુન 4ના િોજથી. હવગતો માટ ેઅહીં હર્કલક કિો. 

હ્હનય્સ ચસ્પ્રાંગિસે્ટ – શિુવાિ, જુન 17, બપોિ ે12 થી 3  

બ્રૅમ્પટનવા્ીઓ જેઓ 55 કિતા વધુ વયના હોય અને ્ાંભાળ પ્રદાતાઓને ્ેં ુિી ગાડસન્્ રિરિએશન ્ેંટિ 

(Century Gardens Recreation Centre) ખાતે થનાિ લાં  અને ડાન્્ના ઇવેન્ટમાાં આમાંત્રણ પાઠવીએ છીએ. આ 

ઇવેન્ટની ગૌિવભેિ િજૂઆત કિશે અહમકા પીલ હવલજે. નોંધણી આવશ્યક છે. હવગતો અને નોંધણી માટે અહીં હર્કલક કિો. 

આાંતિિાષ્ટ્રીય યોગ રદન – માંગળવાિ, જુન 21, ્ાાંજે 7 થી 9 

 

માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ કમ્યહુનટી ્ેંટિ પિ હનિઃશુલ્ક યોગના વગસમાાં જોડાઓ. ્હભાગીઓને હવનાંતી છે ક ેએક બગડીન જાય એવી 

ખાવાની આઇટમનુાં દાન કિ ેઅને તેમણ ેપોતાની લપ્ીન જાય એવી યોગ મટૅ અથવા ટુવાલ ઘા્ પિ વાપિવા માટે લાવવો. પ્રથમ 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Health-And-Fitness-Day.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-June-Is-Seniors-Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-June-Is-Seniors-Month.aspx


 

 

100 ્હભાગીઓ પ્રાપ્ત કિશે એક કુપન જે બ્રૅમ્પટન રિરિએશન ્ેંટિો પિ 10 રદવ્ની રિટને્ મેમ્બિશીપ ટ્રાયલ માટે વટાવી 

શકાશે. નોંધણી આવશ્યક નથી. હવગતો માટે અહીં હર્કલક કિો. 

હનિઃશલુ્ક ડ્રોપ-ઇન પ્રોગ્રામ્્ – આખા મહહના દિહમયાન 

જુન પાકસ એન્ડ રિરિએશન મન્થ હોવાથી અને જુન હ્હનય્સ મન્થ હોવાથી હ્ટી મિત ડ્રોપ ઇન પ્રોગ્રામ્્નુાં આોજન કિશે. 

રિરિએશન ્ેંટિોની મુલાકાતો માટે પૂવસ નોંધણી કિાવવાની આવશ્યકતા નથી જોકે, ભલામણ કિવામાાં આવે છે ક ેમુલાકાતીઓએ 

પ્રોગ્રામ્્ માટે આગતિી નોંધણી કિાવવી અને ્ાથે જ બધી ્વેાઓ વહેલા તે પહેલાના ધોિણે હશે. 

જુન ઇઝ પાર્ક્સ એન્ડ રિરિએશન મન્થ ડ્રોપ ઇન હવશે હવગતો માટે અહીં હર્કલક કિો. 

જુન ઇઝ હ્હનય્સ મન્થ ડ્રોપ ઇન હવશે હવગતો માટે અહીં હર્કલક કિો. 

પાર્ક્સ એન્ડ રિરિએશન ટ્રઈેલ્્ એર્કસ્પ્લોિ કિો – આખો મહહનો 

બ્રૅમ્પટનના પાર્ક્સ અને રિરિએશન ટ્રેઈલ્્માાં હાઇક કિો, બાઇક  લાવો અથવા  ાલવાનો આનાંદ લો. આખા બ્રૅમ્પટનમાાં હ્ટી 40 

રકલોમીટિ કિતા પણ વધાિે અાંતિની માગસદશસન્હ અને ઉહ ત િીતે બાંધાયેલ રિરિએશન ટ્રેઈલ્્ પૂિી પાડે છે. હવગતો માટે અહીં 

હર્કલક કિો. 

્વુાર્કયો  

જુન એટલે બ્રૅમ્પટનમાાં પાર્ક્સ એન્ડ રિરિએશન તેમજ વરિષ્ઠ નાગરિકોનો મહહનો છે! બ્રૅમ્પટન એક સ્વાસ્્યપ્રદ અને ્ુિહિત શહેિ 

છે, અને હુાં તમામ લોકોને ભાગ લેવા તેમજ આપણા ્મુદાયન ેવધાવવા પ્રોત્્ાહહત કરાં છુાં. હનિોગી િહો, ્રિય િહો અને 

આનાંદમાાં િહો." 

      - પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, ્ીટી ઓિ બ્રૅમ્પટન 

પાર્ક્સ એન્ડ રિરિએશન તેમજ વરિષ્ઠ નાગરિકોના મહહનાની શભુેચ્છાઓ! બ્રૅમ્પટન દિેક વય અને તમામ પ્રકાિની િમતાઓ 

ધિાવતા લોકોને િહેવા માટે, કામ કિવા અને ખેલકુદ કિવા માટનેુાં એક ઉિમ સ્થળ છે. અમાિા આખા મહહનાના બધા પ્રોગ્રામ્્ પિ 

નજિ કિો અને ખાતિી િાખશો કે તમને બહાિ આપણા શહેિના ઉદ્યાનો અને મનોિાંજન માટેની ટ્રેઇલ્્માાં ખૂબ આાંદ આવશે." 

- િોવેના ્ાન્તો્, િીજનલ કાઉહન્્લિ , વૉડસ 1અને 5; કમ્યુહનટી ્ર્વસહ્્, હ્ટી ઓિ બ્રૅમ્પટનના પ્રમુખ 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-International-Yoga-Day.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/June-is-Recreation-Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-June-Is-Seniors-Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/June-is-Recreation-Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/June-is-Recreation-Month.aspx


 

 

"બ્રૅમ્પટનમાાં આ જુનમાાં સ્વાસ્્ય અને ્ુખાકાિી માટે ્મુદાય માટેના ખૂબ બધા અવ્િો આવશે જે પાર્ક્સ એન્ડ રિરિએશન મન્થ 

અને ્ાથે જ હ્હનઅ્સ મન્થનો ભાગ છે. અમાિા ખા્ ઇવેન્ટો, પ્રવૃહિઓ અને મિત પ્રોગ્રાચમાંગમાાં આ ઉત્્વનો ભાગ બનવા 

માટે જોડાઇ જાઓ." 

 - શિેમને હવહલયમ્્ (Charmaine Williams)  ઉપ-પ્રમખુ, વૉડસ 7અને 8, કમ્યુહનટી ્ર્વસહ્્, ્ીટી ઓિ બ્રૅમ્પટન 

"્માજની ્ુખાકાિી માટે હ્ટીના કમસ ાિીઓ અવ્િો આપવા પ્રહતબદ્ધ છે. જુન મા્ને પાર્ક્સ એન્ડ રિરિએશન મન્થ અન ે

હ્હનઅ્સ મન્થ તિીકે ઉજવવા માટે ઇવેન્્્માાં નોંધણી કિાવો." 

- પૉલ મોરિ્ન (Paul Morrison),  ીિ એડહમહનસ્ટ્રેરટવ ઓરિ્િ , હ્ટી ઓિ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના ્ૌથી ઝડપી હવકા્ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વ્ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વયવ્ાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે 

લોકો. અમને ઊજાસ મળે છે અમાિા હવહવધ ્માજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષસણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકહનકી અને પયાસવિણીય નહવનતા તિિ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા હનિોગી શહેિના હવકા્ માટે છે જે ્ુિહિત, ટકાઉ અને ્િળ હોય. અમાિી ્ાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

હમરડયા ્ાંપકસ (MEDIA CONTACT): 

્ીટી ઓિ બૅ્રમ્પટન મહલ્ટકલ્ િલ હમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

