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 ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں

 (City park( کے عالقے میں نیا سٹی پارک )Huttonville Creekول کریک ) ہٹن
 

( پر کام شروع ہو گیا Andrew McCandless Parkبرامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن میں بڑے زبردست کام ہو رہے ہیں! اینڈریو میکیڈلیس پارک )

 Bovaird( اور بوویرڈ ڈرائیو )Mississauga Road( کے ساتھ ساتھ مسی ساگا روڈ )Huttonville Creekہٹن ول کریک )ہے جو کہ 

Drive کے موسم گرما میں مکمل ہو جائے  2017( کے جنوب مشرقی کونے پر تعمیر ہونے واال ایک نیا پارک ہے۔ یہ پارک متوقع طور پر

 گا۔

 

( اور اینڈریو Jean Augustine Secondary Schoolحصہ ہے جس میں ژاں آگسٹین سیکنڈری سکول ) یہ پارک ایک کیمپس ڈویلپمنٹ کا

( ہے جس heritage building( شامل ہیں۔ یہ فارم ہاؤس ایک ہیریٹیج بلڈنگ )Andrew McCandless farmhouseمیکینڈلیس فارم ہاؤس )

 الی کے ارادے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔کو مستقبل میں ترمیم شدہ ڈھنگ سے استعمال کرنے کے لیے بح

 

( کی تخلیق اور کریک کے ساتھ ساتھ بحالی wetland( مرطوب زمین )naturalizationپارک کی تعمیر میں وسیع پیمانے پر نیچرالئزیشن )

 یا۔پر زور دیا جائے گا۔ پارک میں دو الگ الگ حصے ہوں گے: ایک تفریح کے لیے، دوسرا قدرتی حالت میں رکھا گ

 

 پارک کی خصوصیات

 ( پلے گراؤنڈ سٹرکچرزPlayground structures) 

 ( واٹر پلے/سپلیش پیڈWater play / splash pad) 

 ( سکیٹ بورڈSkateboardکی سہولت ) 

 کثیرالمقاصد کورٹس 

 ( کمفرٹ سٹیشنComfort stationیعنی بیت الخال ) 

 2 ( سینیئر ساکر فیلڈزsenior soccer fields) 

 2  چھت( والے شیلٹرزshelters) 

 1 کرکٹ/ساکر کا مشترکہ میدان 

 پیدل چلنے والوں کے لیے راستے اور پگڈنڈیاں 

  پارکنگ الٹ 

 پارک اور سپورٹس فیلڈ میں روشنی کا انتظام 

 بیٹھنے کی جگہیں اور پکنک کے لیے میزیں 

 

فالو کریں یا پر  Twitter، Facebook( کو City of Bramptonاس پراجیکٹ پر اپ ڈیٹس کے لیے سٹی آف برامپٹن )

www.brampton.ca پر جائیں۔ 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

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

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

پر  www.brampton.caیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے ل (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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