
 

 

 

 05-16 6132جنوری  31

 

 (Open House)( کی طرف سے فٹنس کے لیے دعوت عام City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 
( میں recreation centres( کے چیدہ چیدہ ریکری یشن سنٹرز )City of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: شہریوں کے لیے سٹی آف برامپٹن )

بجے تک بال معاوضہ ورزش کرنے کی دعوت ہے۔ پروگرامز اور سروسز کے بارے میں آپ  2 بجے سے شام 9جنوری کو صبح  61ہفتہ 

 کے سواالت کے جوابات دینے اور سنٹرز کی سیر کروانے کے لیے عملہ موجود ہو گا۔

 

 Chinguacousy(، چنگاکوسی ویل نیس )Cassie Campbellاس میں حصہ لینے والے ریکری ایشن سنٹرز میں کیسی کیمپبل )

Wellness( گور میڈوز ،)Gore Meadows( سنچری گارڈنز ،)Century Gardens( ارنزکلف ،)Earnscliffe( لوفرز لیک ،)Loafer’s 

Lake( اور ساؤتھ فلیچرز ،)South Fletcher’sشامل ہیں۔ ) 

 

اپنی صرف ایک مرتبہ آنے والی ۔ آپ لوگ پروگرام دستیاب ہیںبرامپٹن میں ہر قسم کے طرز زندگی کی مناسبت سے مختلف قسم کے فٹنس 

کالس سے لے کر ماہانہ اور ساالنہ ممبرشپ تک کسی بھی ایسے پروگرام کا انتخاب کر سکتے ہیں جو آپ کی صورت حال کے لحاظ سے 

 موزوں ہو۔ ہر عمر اور صالحیت کی سطح کے پروگرامز اور سہولیات دستیاب ہیں جن میں بچوں کے لیے کھیل کود کے ذریعے ورزش کے

( اور بڑی عمر کے افراد یا چوٹ یا بیماری سے صحت یاب ہونے FitZoneپروگرام، نوجوانوں کے لیے اپنے نوعیت کا انوکھا فٹ زون )

 والوں کے لیے کم مشقت والی کالسز شامل ہیں۔

 

کر رکھا ہے۔ برامپٹن میں فٹنس  نے کمیونٹی کے اندر لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کا تہیہ( City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 Openدعوت عام ) یا اس www.brampton.ca، سروسز اور ممبرشپ کی آپشنز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے دیکھیں سہولیاتکی 

House تندرستی کے اہداف تک پہنچنے میں ہم اور آپ مل کے دوران آپ کے صحت اور  6132( کے دوران آ کر خود مالحظہ کریں۔ آئیے

 کر کام کریں!

 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  619کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا  (Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 99ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  6112جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

