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 شہر میں موسم گرما کی دلچسپیاں
 

موسم گرما کے پہلے دن کے خیرمقدم پر، سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں کو درج ذیل زبردست آپشنز کے بارے میں یاددہانی  -برامپٹن، آن 
 :مدد فراہم کی جا سکتی ہےکرانا چاہتا ہے جن سے بچوں کو مصروف، گرمی سے مقابلہ کرنے اور موسم سے لطف اندوز ہونے میں 

 
 ستمبر 1 -جون  24 ،سمر موویز انڈر دی اسٹارز

چنگواکوسے پارک، مأونٹ پلیزینٹ، سأوتھ فلیچرز اسپورٹس پلیکس اور سینچری گارڈنز اور کِرس ِگبسن تفریحی مراکز میں مفت اور فیملی 
الن چیئر اپنے ساتھ الئیں۔ موویز کی پوری فہرست کے لیے، فرینڈلی آٔوٹ ڈور مووی اسکرینز سے لطف اندوز ہونے کے لیے کمبل یا 

  www.brampton.caمالحظہ کریں 
 

 ستمبر 4 -جون  26موسم گرما کی سہولیات روزانہ کھلتی ہیں،  چنگواکوسے پارک،
چڑیا گھر اور پونی  برامپٹن کے مرکزی پارک میں موسم گرما کی کئی اقسام کی سرگرمیاں پیش کی جاتی ہیں، بشمول پالتو جانوروں کا

 رائیڈز، ِمنی گالف، پیڈل بوٹس، کیروسیل اور ٹرین رائیڈ، اسپرے بیڈ اور کھیل کا میدان۔
 

 ستمبر 4 -جوالئی  1روزانہ کھلتا ہے،  ایلڈوریڈو پارک آٔوٹ ڈور پول،
 ی جنگالت سے گھرا ہوا ہے۔برامپٹن کے واحد آٔوٹ ڈور پول میں کسی سہ پہر تشریف الئیں، جو کریڈٹ ِرّور کے کناروں پر قدر

  
 ستمبر 4 -جوالئی  1روزانہ کھلتا ہے،  پروفیسر لیک بیچ اور بوٹ ہأوس،

دن تشریف الئیں اور لطف اٹھائیں۔ موافق موسمی حاالت  کسیپر مشتمل جھیل پر  زمین ایکڑ 65موسم بہار میں تیار کردہ برامپٹن کی اپنی 
 ئیڈ اور کشتیاں کرایہ پر دستیا  ہیں۔میں، زیر نگرانی تیراکی کی جگہ، واٹر سال

 
 ستمبر 1 -جوالئی  3 موسم گرما کے کیمپس،

سال عمر کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے لگائے گئے انواع و اقسام کے ڈے کیمپس کی مدد سے بچے پورے موسم گرما کے  17 - 4
اور  یںا عمل جاری رکھ سکتے ہیں یہ کیمپ پورے شہر میں مختلف مقامات پر دستیا  ہیں۔ بسدوران فعال رہ سکتے ہیں اور سیکھنے ک

 سے پہلے اور بعد کی نگہداشت اضافی فیس میں دستیا  ہے۔میں جانے کیمپس 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں س  سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

تا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر
ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹراور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں  شہر بنانے کی جان  آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا
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