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 لطف کا( میں سردیوں Chinguacousy Parkچنگواکوسی پارک )

 
موسم میں وہاں  اساور  رہا ہے اندوز ہونے کا مرکزلطف  کافی عرصہ سے برامپٹن، آن: چنگواکوسی پارک برامپٹن میں سردیوں کے دوران

سکیٹنگ ٹریل دسمبر میں شہر کے فلیگ شپ پارک کے دل میں الطف حاصل کرنے کے لیے مزید بہت کچھ ہو گا۔ برامپٹن کی حالیہ ترین 

 عوام کے لیے کھلے گی۔

 
تاکہ ہر قسم کی قابلیتوں کے حامل  یںہ موجود کی شکل میں بنایا گیا ہے، جس میں قدرتی موڑ 'کنال'سکیٹنگ ٹریل کو ایک بے قاعدہ انئی 

 دہ بہأو کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی مہارتوں کی مشق کر سکیں۔ ٹریل کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ بھی دستیاب ہے۔  اسکیٹرز ایک آرام

 
ایک پرجوش  کی فراہمی "پہلے سے ہر موسم کی منزل رہنے والے چنگواکوسی پارک میں نئی اسکیٹنگ ٹریل ہے کہمیئر لنڈا جیفری کا کہنا 

اسکیئنگ، سنو بورڈنگ، ٹبنگ یا اسکیٹنگ  –، باہر نکلنے اور کئی دستیاب سرگرمیوں رہنےاضافہ ہے۔ یہ تمام عمر کے لوگوں کے لیے فعال 

 کو تالش کرنے کا بہترین موقع ہے ۔" گوہر نایابمیں سے ایک آزمانے اور برامپن کے دل میں موجود اس  –

 
جا سکتی ہے مگر ٹریل کے کھلنے کی حقیقی تاریخ  دیسکیٹنگ کی دعوت ا ہو سکے ممکن جتنی جلدیمیں ہی رہائشیوں کو دسمبر کی ابتداء 

برقرار رکھنے کے لیے درجہ حرارت کو کم از کم ایک اس کو سکیٹنگ کے لیے ایک محفوظ سطح بنانے اور اکا تعین موسم ہی کرے گا۔ 

 10سکیٹنگ ٹریل ہفتے کے سات دن صبح اایک مرتبہ جب برف تیار ہو، تو  انجماد سے نیچے رہنے کی ضرورت ہے۔ہفتے کے لیے نکتہ 

بجے تک اور ہفتہ اور اتوار کو پورا دن کرائے پر  9 - 6بجے تک مفت میں دستیاب ہو گی۔ جمعرات اور جمعہ کو شام  10سے رات 

 اسکیٹس اور رعایتیں دستیاب ہوں گی۔ 
 

التا ہے۔ چنگواکوسی رنگ کہ موسم کیا  ہ موسم منانے کی دعوت دی جاتی ہےکو اس بات سے قطع نظر پارک میں چھٹیوں کا ی رہائیشیوں

 سانتادسمبر کو ویگن کی سواریاں، تفریح، کرافٹز اور کھیل اور  18اور  17، 16، 10، 9، 4پارک کی 'کرسمس ان دی پارک' تقریبات میں 

کے ساتھ ایک گھنٹے کی مالقات، بشمول ہاٹ چاکلیٹ،  سانتامیں  $ 9.46تھ تصویروں کے مواقع شامل ہوں گے۔کے رینڈیئر اور سلیج کے سا

قع، کے لیے رجسٹر ہوں۔ اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، تفصیالت کے لیے ویب سائیٹ مالحظہ اایک کہانی اور کچھ تصویریں لینے کے مو

 فرمائیں۔

 

سکیٹنگ پارٹی اکے درمیان چنگواکوسی پارک میں ٹوائے مأونٹین کی حمایت میں ایک  7-6دسمبر کو شام  16ٹورونٹو  ( CTV) سی ٹی وی

الئیں اور "کرسمس ان دی پارک" کی تمام اپنے ہمراہ کھلونا یا تحفہ ایک نیا کی میزبانی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پیکٹ میں سے نکاال ہوا 

رہی ہے، مثال گفٹ کارڈز، زیورات،  کی جاینز کے لیے عطیات کی حوصلہ افزائی ٹ  کے دوران مہم تقریبات سے لطف اندوز ہوں۔ اس سال 

  کھیلوں کے آالت یا بورڈ گیمز۔

 
سکیٹنگ ٹریل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چنگواکوسی پارک کی سردیوں کی دیگر بہترین مزے کی سہولیات اان سردیوں میں پارک کی نئی 

دسمبر کو، اگر موسم اجازت دے تو، کھلنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ خاندان  27ی، سنو بورڈ اور ٹیوب ہل کے ئسکاپر جانا بھی یقینی بنائیں۔ 

سکتے ہیں، گرین ہأوس میں گھوم سکتے ہیں، اندر کھیلی جانی والی ٹینس یا کرلنگ کھیل  ولطف اندوز ہمیں موجود جانوروں سے  پنجروں

 سکتے ہیں اور خوشگوار مناظر والے راستوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
 

 کئی سرگرمیاں موسم پر منحصر ہیں اور کام کرنے کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، لہذا تازہ ترین معلومات کے لیے

www.brampton.ca  کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے  اپنی آمدپارک میں کوئی پارٹی یا کمیونٹی گروہ النا چاہتے ہیں؟  چیک کریں۔

 پر ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ 905.458.6555
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

ا ٹرانسپورٹ ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

مزید معلومات کے لیے ہے۔  ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایکWilliam Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 
 

 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 برامپٹنسٹی آف 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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