
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

      

બ્રૅમ્પટનમાાં ઉનાળાનો આનાંદ!  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (23 જૂન 2022) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન િમાજને ગમ્મતભયાા મનોિાંજનથી ઉભિાતા અવિિો આપવા ઉત્િુક છે. 

શહેિની અનેક મનોિાંજનની િવલતો પિ પરિવાિ અન ેસમત્રોિહ આવી આખો ઉનાળો ગમ્મતનો ગુલાલ કિો અને છબછસબયા કિો. કોઇપણ 

માગો હવામાનને કાિણે બાંધ કિવામાાં આવ્યા હોય, િમયપત્રકો અને નોંધણીની સવગતો િાંબાંસધત પ્રચાલનીય પરિસથથસતના અપડેટ્િ િસહત 

તમામ માસહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/summerfun. 

પ્રોફિેિા લકે અન ેઅલડોિાડો પાકા આઉટડોિ પલૂ 

હવામાન અનુકૂળ હશ ેતો પ્રોફેિિા લેક ખુલશે જુન 28ના િોજ. આઉટડોર િવલતો ભોગવો જેમકે લેક, બીચ અને બીચ વોલીબૉલ. 

હવામાન અનુકૂળ હશ ેતો એલડોિાડો પાકા આઉટડોિ પૂલ જુન 30 ના િોજ ખુલલુાં મુકાશ.ે ત ેસિવાય પાકા પિ છે બે િમતના મેદાનો, પાાંચ 

સપકસનકના કે્ષત્રો અને િમવા માટનેી ભિપુિ જગ્યા. 

નોંધણીની માસહતી અને સિટીના આઉટડોિ પૂલ અન ેબીચ િવલતો અાંગેની વધાિાની સવગતો 

માટે www.brampton.ca/summerfun ની મુલાકાત લો. 

થ્લશૅ (છબછસબયા) પડૅ અન ેવડેડાંગ (જળ ગમ્મત) પલૂિ 

હવે સિટીના થ્લૅશ પૅડ્િ અને વેડડાંગ પૂલિ િોજ ખુલલા િહે છે. પ્રસતકૂળ હવામાનન ેકાિણ ેબાંધ િહેવાની ઘટનાઓ બની શકે 

છે.  પ્રચાલન સથથસતના અપડેટ્િ માટે www.brampton.ca/summerfun ની મુલાકાત લેવા સવનાંતી. 

િમિ કમૅ્્િ (ઉનાળાની સશસબિ) 

6 અને તેથી વધુ વયના િહભાગીઓ માટે જુલાઇ 4 થી ઑગથટ 26 િુધી િા્તાસહક િમિ કૅમ્્િ ઉપલબ્ધ છે. દિેક િમુદાયના 

તમામ વગાને િમાવી લેતા કૅમ્્િ પણ ઉપલબ્ધ છે જે ઇન્્લુઝન કૅમ્્િ તિીકે ઓળખાય છે. બાહ્ય અને છતની નીચે થતી પ્રવૃસિઓ અને 

સવસવધ ગમ્મતભિી િમતોનો આનાંદ લો. વધુ જાણકાિી માટે www.brampton.ca/registerforprograms ની મુલાકાત લો. 

મસૂવઝ અન્ડિ દ થટાિા 

ચચાંગકઝુી પાકા (Chinguacousy Park), માઉન્ટ ્લેઝન્ટ થ્વેિ (Mount Pleasant Square) અને ગાડાન થ્વેિ (Garden 

Square)માાં િ્ટેમ્બિ 1 િુધી દિ ગુરૂવાિ, શુક્રવાિ અન ેશસનવાિ ેપરિવાિ માટે મૈત્રીપૂણા આઉટડોિ સનિઃશલુક મૂવી થક્રીચનાંગ્િમાાં હાજિી 
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આપો. પોતાના નાથતાપાણી, બ્લૅંકેટ અને લૉન ચેિ િાથે લાવશો. આ વરે્ષ, મૂસવઝ અન્ડિ દ થટાિાનુાં ઉદાિ પ્રાયોજન મેપલ લૉજ ફામ્િા, નો 

રિલિ બ્રૅમ્પટન અને ટેલિ દ્વાિા થયુાં છે. આખુાં િમયપત્રક અહીં જોઇ શકાશ ેwww.brampton.ca/summerfun. 

પીલ સવલજે ગોલફ કોિા 

સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની ગોલફ માટેનુાં સપ્રસમયિ થથળ, પીલ સવલેજ ગોલફ કોિામાાં પોતાનો ટી ટાઇમ (tee time) નોંધાવી લો. તમામ થતિના 

ખેલાડીઓ માટે નવ હોલિનો અનભુવ લો અન ેકોિાના િૌન્દયાને માણો. વધુ જાણકાિી 

માટે www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse ની મુલાકાત લો. 

પા્િા અન ેરિરક્રએશનલ ટ્રઇેલિ 

સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાાં અનેક પા્િા અને કુદિતી ધિોહિની ભસૂમ છે જેમકે ખીણો અને વડૂલેન્ડ્િ (વનિાજી) જેમાાં રિરક્રએશનલ ટ્રેઇલિ 

િમાયેલ છે. બ્રૅમ્પટનના િુાંદિ થથળોમાાં ચાલો, દોડ લગાવો અને િમી લો. આઉટડોિ ટસેનિ અને સપકલબૉલના કોટ્િા તેમજ બ્રૅમ્પટનના 

પા્િામાાં આઉટડોિ થપોટ્િા રફલડ્િનો લાભ ઉઠાવીને સનિોગી િહો અને િરક્રય િહો. વધુ જાણકાિી 

માટે www.brampton.ca/summerfun ની મુલાકાત લો. 

રફટનિે ઇન દ પાકા 

આ ઉનાળે બ્રૅમ્પટનના પા્િામાાં સિટીના મફત આઉટડોિ વકાઆઉટ્િમાાં જોડાઓ. કાર્ડાયો અને ઝૂમ્બા, લો ઇમ્પે્ટ વ્યાયામ અને યોગ, 

બેલેન્િ અને વેલનિે જેવી અનેક પ્રવૃસિઓ માટ ેનામ નોંધાવો. આગ્રહ છે કે િહભાગીઓ પોતાનો ટૂવાલ, મૅટ અને પાણી વગેિે િાથે લાવ ે

અને હવામાનને અનુરૂપ આિામદાયક વકાઆઉટ પહેિવેશ પહેિે. વધ ુજાણકાિી માટ ેwww.brampton.ca/summerfun ની મુલાકાત લો. 

મફત િમિ સથવમ્િ 

જુલાઇ 4 થી િ્ટેમ્બિ 1 િુધી આખા શહેિના રિરક્રએશન િેંટિો પિ જાહેિ ઇનડોિ તિણકુાંડોમાાં ચનાંશુલક ગમ્મત માણો. સનિઃશુલક તિવાની 

ગમ્મતના ઉદાિ પ્રાયોજક રટમ હોટાન્િ છે. નોંધણી આવશ્યક છે. વધુ જાણકાિી માટ ેwww.brampton.ca/summerfun ની મુલાકાત લો. 

િવુા્યો  

“બ્રૅમ્પટનમાાં ઉનાળો અન ેઉનાળાની ગમ્મતનુાં આગમન થઈ ચુ્ યુાં છે! ચાલો, િમો અન ેછબછસબયા કિો, 2022ના આ ઉનાળામાાં થવથથ િહો 

િરક્રય િહો કાિણકે સિટીમાાં આખો પરિવાિ માણી શક ેએવા ભાતભાતના પ્રોગ્રામ્િ અને િવલતો આકાિ લઈ ચુકી છે." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન  
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"બ્રૅમ્પટન િુાંદિ ઉદ્યાનો અને રિરક્રએશનલ ટ્રેઇલિથી ભિેલુાં શહેિ છે જયાાં મોજમજાની પ્રવૃસિઓ થશે અને દિેક વ્યસ્તન ેઅનરુૂપ ઉનાળાના 

કાયાક્રમોનુાં આયોજન કિવામાાં આવ્યુાં છે. સિટીની જે િજૂઆતો આ ઉનાળામાાં થનાિ છે તેના પિ અહીં તમે નજિ ફેિવી 

શકશો www.brampton.ca/summerfun જેથી તમે આપણા આ મહાન બ્રૅમ્પટન શહેિમાાં તમાિા ઉનાળાના આયોજનો કિી શકો.” 

- િોવેના િાન્તોિ, િીજનલ કાઉસન્િલિ , વૉડા 1અને 5; પ્રમુખ, કમ્યસુનટી િર્વાસિિ, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમુખ  

  

“સિટીના કમાચાિીઓ બ્રૅમ્પટનમાાં ઉનાળામાાં આનાંદના ઉત્કૃષ્ટ અવિિો ઊભા થાય અને ચાલુ િહે ત ેમાટ ેિમર્પાત છે. તમામ ઉંમિના અને 

ક્ષમતાઓ ધિાવતા લોકો આ ઉનાળે અનેક પ્રવસૃિઓ અને િવલતોનો લાભ ઉઠાવી શકશે." 

-  પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એડસમસનથટ્રેરટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન  
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદા છે 

લોકો. અમને ઊજાા મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષાણનુાં કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાાવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસક્ષત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરડયા િાંપકા (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલટકલચિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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