
 

 

 

 2018 دسمبر 07

 ی تفریح پیش کی جا رہی ہےڈھیر سار دورانسردیوں کے میں برامپٹن 
 !بہت کچھ سکیٹنگ، مأونٹ چنگواکوسی، کمیونٹی کی خدمت کے مواقع اور مزیدابیرونی 

 یقینًا سردیوں کی بہت ساری سرگرمیاں برامپٹن میں طوفان کی طرح پھیلنے والی ہیں اور آپ انہیں آنے والے ہفتوں میں –برامپٹن، آن 
تقریبات تک، ہر کسی کے  عطیاتیچھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ بیرونی اسکیٹنگ اور اسکیئنگ سے لے کر سینٹا کے ساتھ ناشتے اور جشن کی 

 ہے۔موجود کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ 

 برامپٹن میں کیا ہو رہا ہے؟ان سردیوں میں 

 بیرونی اسکیٹنگ
دسمبر سے، گیج پارک آٔوٹ  7کھل سکتے ہیں۔  تکنکس دسمبر کے پہلے ہفتے بیرونی آئس اسکیٹنگ کا انحصار موسم پر ہوتا ہے اور ر  

 ڈور اسکیٹنگ ٹریل عوام کے لیے کھل چکی ہے۔ اضافی آئس رنکس کے متعلق مزید معلومات کے منتظر رہیں۔

مفت بیرونی آئس سکیٹنگ رنکس کو چال رہا ہے: چنگواکوسی پارک سکیٹ ٹریل، مأونٹ پلیزنٹ آٔوٹ ڈور عدد سٹی موجودہ طور پر تین 
 سکیٹنگ رنک اور گیج پارک آٔوٹ ڈور سکیٹنگ ٹریل۔

شیڈول شدہ ہے۔ فیسوں کا  یےل میں کھلنے کے 2018گور میڈوز کمیونٹی سنٹر پر پھیلی ہوئی آئس رنک، اگر موسم اجازت دے، تو سرما  
 اطالق ہوتا ہے۔

 دستیاب ہے۔ یہاں مزید معلومات

 پارک میں کرسمس
مبر کو، خاندان چنگواکوسی پارک میں چھٹیوں کی خوشی سے بھرے دن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سرگرمیوں میں دس 15بروز ہفتہ، 

 درکار ہے۔ رجسٹریشنہر سرگرمی کے لیے  سینٹا کے ساتھ ناشتہ، سینٹا کو خط لکھنا اور جنجربریڈ کے گھر بنانا شامل ہے۔
 

 اسکیئنگ، سنوبورڈنگ اور ٹیوبنگ –مأونٹ چنگواکوسی 
موسم اجازت دسمبر سے شروع کرتے ہوئے )اگر  27حب برف گرتی ہے، تو مأونٹ چنگواکوسی زندہ ہو جاتی ہے۔ اپنا سامان باندھیں اور 

کے  سبقسکی یا اسنوبورڈ ۔ ایک کے لیے تشریف لے آئیںسکی، سنوبورڈ اور ٹیوبنگ ہل کی ڈھلوانوں پر چلنے دے( برامپٹن کی اپنی 
ڈرائیو اور برامیال روڈ کے  سکی چیلٹ میں داخلے کی جگہ سنٹرل پارک ذریعے اپنی مہارتوں کو بہتر بنائیں اور کوزی چیلٹ میں گرم ہوں۔

 کونے میں ہے۔

 دستیاب ہے۔ یہاںمزید معلومات 

 چھٹیوں کے پروگرام
وسیع اقسام اور دیگر میلے والے پروگراموں کے ساتھ چھٹیوں کے دوران لطف اندوز ہوں اور چست رہیں۔ پہلے اور بعد کی کیمپس کی 

 نگہداشت دستیاب ہے۔

 دستیاب ہے۔ یہاںمزید معلومات 

 2018برامپٹن کی نیو ایئرز ایوو 
ں ہمارے ساتھ شامل اس نیو ایئرز ایوو پر مزے، خاندان دوست سرگرمیوں، براہ راست تفریح اور آتش بازیوں کے لیے ڈأون ٹأون برامپٹن می

 ہوں۔

http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx?qlocation=Chinguacousy%20Park
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Chinguacousy-Park/Pages/Ching-MtChing.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Documents/2018-19_Fall-Winter/2018-2019%20Fall-Winter%20Recreation%20Guide%20Holiday.pdf


 

 

بجے سے آدھی  8دسمبر کو رات  31سرٹ بروز پیر، نکے ساتھ منتظم شدہ ایک الئیو ک برامپٹن کے اپنے سأونڈ ڈرائیو ریکارڈز کی معاونت
نسرٹ میں ہیڈالئینر شان ہُک اور ساتھ ہی ساتھ جولین ٹیلر بینڈ اور برامپٹن میں مبنی فنکار، ن اسکوائر میں منعقد ہو گا۔ اس کرات تک گارڈ

ریز، ملی روز اور ڈی جے ٹیم نمایاں طور پر موجود ہوں گے۔ ٹم ہورٹنز کی جانب سے پیش کیے جانے والے دو ولولہ انگیز آتش بازی 
 بجے اور آدھی رات کے وقت ہوں گے۔ 9کے مظاہرے رات 

 9سے رات  6:30کا یہ سلسلہ گارڈن اسکوائر سے باہر بھی پھیال ہوا ہے۔ اس سال سٹی ہال میں خاندان دوست تفریح شام   و تفریح لطف
بجے تک پیش کی جائے گی، جس میں کنزرویٹری میں ایک الئیو ڈانس پارٹی اور آٹریم میں ایک گھومنے والے جادوگر اور تپش کی جگہ 

 9وں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سٹی ہال میں ہونے والی پارٹی کے اختتام پر گارڈن اسکوائر میں رات موجود ہو گی۔ خاندان
 بجے ہونے والے جلدی آتش بازی کے شو کو نہ چھوڑیں۔

اور ٹریل پر  دیکھنےکو تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ جشن کی تمام تقریبات کے دوران ہزاروں چمکتی ونٹر الئیٹس 
 میں ضرور تشریف الئیں۔نے کے لیے گیج پارک اسکیٹنگ کر

  ب ہے۔دستیا یہاںمزید معلومات 

 کمیونٹی کی خدمت کے مواقع
 ڈیز آف کرسمس 12برامپٹن اینیمل شیلٹر کا 

ڈیز آف کرسمس کے موقع کے ذریعے خوشیاں بانٹ رہا ہے۔  12تک اپنے  2018دسمبر  18سے  7برامپٹن اینیمل شیلٹر ان سردیوں میں 
کو کمیونٹی کی خدمت کے ان مواقع میں ہمارے ساتھ شامل ہونے اور زبردست انعامات جیتنے کے  دوستانہ پالتو جانورآپ اور آپ کے 

 موقع اور جشن کی سرگرمیوں کے لیے ہمارے پاس آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔

 دستیاب ہے۔ یہاںمزید معلومات 

 فووڈ اینڈ ٹوائے ڈرائیو
دسمبر تک سٹی ہال یا برامپٹن میں کسی بھی کمیونٹی سنٹر یا الئبریری پر نہ خراب  16سے  3رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ 

میں تقسیم  عطیات ہماری کمیونٹی میں ضرورت مند خاندانوں کھلونے چھوڑ کر جائیں۔ہونے والی کھانے کی اشیاء یا نئے، بغیر ریپر والے 
 ، کو دیے جائیں گے۔دی نائیٹس ٹیبلڈ بینک اور کمیونٹی کچن، کرنے کے لیے مقامی فو

  دستیاب ہے۔ یہاںت مزید معلوما

 سٹف آ جیپ
ے تک موجود ہوں گے اور بج 4بجے سے شام  11دسمبر کو صبح  8کوئیری ایج، پر  50قانون نافذ کرنے والے افسران وال مارٹ، 

عطیہ کردہ تمام  برامپٹن کمیونٹی کے ضرورت مند خاندانوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور کھلونوں کے عطیات وصول کریں گے۔
  اشیاء کو مقامی ٹائیز فار ٹاٹس اور سیلویشن آرمی فوڈ شیئرنگ نیٹ ورک کو دیا جائے گا۔

 اقتباس

ہمارا شہر ہزاروں روشنیوں سے جگمگا رہا ہوتا ہے، دوست اور خاندان ہماری اسکیٹنگ  –رسحر وقت ہوتا ہے "چھٹیاں برامپٹن میں ایک پُ 
نرنکس پر اور مأونٹ چنگواکوسی پر پھسل کر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم الجواب تفریح کے ساتھ نیو ایئر تک الٹی گنتی  سکتے ہیں اور ہم  گ 

ہے اور تمام برامپٹونینز رپور موسم ہر کسی کے لیے مزے سے بھ کا چھٹیوں کا 2018انٹتے ہیں۔ اپنی کمیونٹی کی خدمت کر کے خوشیاں ب
 کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ان تقریبات میں شامل ہوں۔"

 میئر پیٹرک برأون      -

  

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/New-Years-Eve/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://knightstable.org/
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/16/
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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 سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م 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۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ ww.brampton.caw پر فالو کریں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 
 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca| 3426 -874-905 
 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

