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 اس جون میں برامپٹن کے پارکس اور تفریحی پروگراموں کا لطف اٹھائیں
 

اور پارکس کے مہینے، بائیک کے مہینے برامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن اس ماہ موسم گرما کی آمد کا جشن مناتا ہے جیسا کہ ہم جون کو تفریح 

 مناتے ہیں۔ساتھ زبردست تقریبات اور ڈھیر ساری سرگرمیوں کے  سینیئرز کے مہینے کے طور پراور 
 

مہینے کے دوران، ڈراپ ان پروگراموں کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ ڈراپ ان اختیارات میں تمام عمر، شہر بھر میں تفریحی مراکز پر جون کے 

صحت، سوئمنگ، اور اسکیٹنگ کے لئے کھیلوں کی وسیع اقسام شامل ہیں۔ مہینے بھر میں مفت اوپن ہاؤس تقریبات پر ہماری سہولیات 

 مہینے بھر میں منگل کو مفت فٹنس "نمونے پیش کار" کو دیکھیں۔دیکھنے کے لئے تشریف الئیں۔ گارڈن اسکوائر میں جون کے 

 
اور  21، 12بائیک مہینہ کے حصے کے طور پر دو پہیوں پر سفر کرتے ہوئے برامپٹن کے خوبصورت پارکس اور ٹریلز کو دریافت کریں! 

کمیٹی کی جانب سے منظم کردہ، شہر بھر میں سائیکلنگ ایونٹس، بشمول کمیونٹی سواریاں، منعقد  ایڈوائزریجون کو برامپٹن سائیکلنگ  26

جون کو خلیج میں بائیک چالنا ایٹوبیکوک کریک ٹریل کا تجربہ کرنے کا زبردست طریقہ ہے، اور ایک بائیک روڈیو،  18کیے جائیں گے۔ 

 ۔مالحظہ کریں www.brampton.ca/cycling فصیالت اور رجسٹر کرنے کے لئےکا لطف اٹھائیں! ت ی قرعہ اندازیوںانعاممفت لنچ اور 
 

سال اور اس سے  55جون کو سینئرز کی جانب سے کمیونٹی میں شراکت داریوں کے لئے ایک مقررہ مہینہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ برامپٹن کے 

بجے سہ پہر تک فالور سٹی سینئرز ری کریئیشن سینٹر میں شہر کی ساالنہ  3جون کو دوپہر  10کو بروز جمعہ،  ںعمر کے رہائشیو زائد

یا  لیےخریداری کے پہلے سے کے ہیں، جو سینئرز سینٹر میں  16.17سپرنگ فیسٹ تقریبات میں شرکت کے لئے مدعو کیا جاتا ہے۔ ٹکٹس $

 کا استعمال کرتے ہوئے دستیاب ہیں۔ 780638آن الئن بارکوڈ 

 
کے نے کریا اپنی تندرستی کے معمول کا آغاز  نےکر، برامپٹن پارک میں کچھ تازہ ہوا حاصل  آپ کے مقامی تفریحی مرکز کا دورہ کرنے

ت کے لئے ان اور دیگر تقریبات، سرگرمیوں اور پروگراموں کے بارے میں مزید معلوما! لئے اس سے بہتر وقت کبھی نہیں تھا

www.brampton.ca مالحظہ کریں 
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مختلف نسلی پس منظر کے  209مختلف زبانیں بولنے والے  89کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے جو کہ  برامپٹن سے متعلق:

تفریحی سہولیات اور کینیڈا میں سب سے تیز رفتار نقل و حمل کے نظام تک رسائی رکھتے  اسٹیٹ آف دی آرٹبرامپٹن کے رہائشی اور زائرین  لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔

ے ۔ مزید معلومات کمیں کھوال گیا، برامپٹن سوک ہسپتال، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ کینیڈا میں سب سے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے 2007ہیں۔ 

 کو فالو کریں۔ CityBrampton@پر  Twitterمالحظہ کریں یا ٹوئٹر/ www.brampton.caلئے، 

 میڈیا رابطہ
 (Natalie Stogdillگڈل )ونتالی سٹ

 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
905.874.3456 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

 
 

http://www.brampton.ca/cycling
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

