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 ( میں الپاکا کے دو بچوں کی پیدائشChinguacousy Parkچنگ کوزی پارک )

 
ہفتوں میں الپاکا کے  ( میں پچھلے چندMini Moo Farm( کے منی مو فارم )Chinguacousy Parkبرامپٹن اونٹاریو: چنگ کوزی پارک )

 دو بچوں کی پیدائش دیکھنے میں آئی ہے۔

 

مارچ کو جنم دیا تھا۔  30( نے Kalee( کی طرح لگتا ہے کالی )tuxedo( کو جس کی کھال کا کاال اور سفید رنگ ایک ٹکسیڈو )Elsaایلسا )

دیا تھا۔ الپاکا کے دونوں بچوں کا وزن پیدائش کے فوراً بعد اپریل کو جنم  18( نے Leeta( کو اس کی ماں لیٹا )Annaاس کی سوتیلی بہن اینا )

 پونڈ تھا۔ 15.4

 

بجے تک باڑے میں گھوم سکتے ہیں، جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں اور جانوروں کے  4بجے دوپہر سے شام  12یہاں آنے والے لوگ 

( اور سلکی Cochin(، کوچن )Bantamبینٹم ) رکھوالوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہاں صرف الپاکا ہی کے بچے نہیں ہیں بلکہ

(Silkieنام کے چوزے بھی نظر آتے ہیں۔ ) 

 

بجے  8بجے سے لے کر رات  12( روزانہ دوپہر Mini Moo Farmمئی( سے منی مو فارم ) 21( ویک اینڈ )Victoria Dayوکٹوریہ ڈے )

( کا بھی آغاز کر دیا pony ridesکی سواری یعنی پونی رائیڈز )( اور ٹٹو Petting Zooتک کھال رہے گا۔ اس ویک اینڈ سے پیٹنگ زُو )

 جائے گا اور یہ دونوں چیزیں گرمیوں کے دوران دیر گئے تک کھلی رہیں گی۔

 

 (pony ridesپونی رائیڈز ) اور (Petting Zoo) پیٹنگ زو  

 بجے تک 5بجے سے شام  12جون                         ہفتہ اور اتوار دوپہر  26مئی تا  21

 بجے تک 5بجے سے شام  12دوپہر جوالئی اور اگست                           روزانہ 

 

 ( میں بکریاں، بھیڑیں، ٹٹو، گدھے، مور، خرگوش اور سٗور بھی موجود ہیں۔Mini Moo Farmالپاکا اور چوزوں کے عالوہ منی مو فارم )

 

مئی سے خاندان بھر کی دلچسپی کی اور بھی بہت سی سرگرمیاں شروع کی جا رہی  21میں ( Chinguacousy Parkچنگ کوزی پارک )

(، tropical gardens( ٹراپیکل گارڈنز )paddle boats(، پیروں سے چلنے والی کشتیاں )mini golfہیں جن میں شامل ہیں منی گولف )

(۔ مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی مالحظہ کریں adsplash p(، کھیل کا میدان اور سپلیش پیڈ )greenhouseگرین ہاؤس )
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شامل الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا 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 ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس 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 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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