
 

 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

 ایٹوبیکوک کریک ریکریئیشنل ٹریل کا نیا بین العالقائی کنیکشن

 مالحظہ کریں! 

  

ایٹوبیکوک کریک ریکریئیشنل ٹریل کا برامپٹن سے مسیساگا اور کیلیڈن تک کا انتہائی متوقع شدہ بین  – ( 2021جوالئی  6برامپٹن، آن )
العالقائی کنیکشن اب مکمل ہو چکا ہے۔ صارفین اب تین کمیونٹیوں کے درمیان مسلسل چل سکتے ہیں، ہائیک کر سکتے ہیں اور سائیکل چال  

 سکتے ہیں۔

اور   407لعالقائی کنیکشن برامپٹن اور مسیساگا کے درمیان ٹریل میں ایک اہم خالء کو پر کرتا ہے اور ہائیوے دو کلومیٹر پر مشتمل نیا بین ا
کے نیچے سے کینیڈی روڈ ٹریل کے داخلی راستے سے شہر کی حد تک گزرنے کا محفوظ راستہ دیتا ہے۔ یہ سڑک کے   410ہائیوے 

ہے، جو لیک اونٹاریو اور واٹر فرنٹ ٹرین کو کیلیڈن میں گرین بیلٹ ٹریل کے ساتھ   عالوہ نقل و حمل کا مسلسل فعال راستہ فراہم کرتا
  جوڑتا ہے۔ 

پوری   برامپٹن میں، یہ ٹریل ڈأون ٹون کور سے گزرتی ہے اور وسیع اقسام کی ثقافتی اور موسمیاتی سرگرمیوں تک رسائی فراہم کرتی ہے۔
یٹر پر مشتمل ہے اور ایٹوبیکوک میمیکو واٹر شیڈ کے ساتھ اور قدرتی اور شہری عالقوں سے کلوم 34.5ایٹوبیکوک کریک ریئیشنل ٹریل تقریبًا 

سے زائد درخت اور   4,000اور سٹی کی جانب سے  TRCAٹریل کے ماحولیاتی فوائد کو بڑھانے کے لیے کینیڈی ویلی میں  گزرتی ہے۔
 سے زائد جھاڑیاں لگائی گئی ہیں۔   14,000

، ریجن آف پیل، ٹأون آف کیلیڈن، سٹی آف مسیساگا اور منسٹری آف (TRCAیہ قدم سٹی آف برامپٹن، ٹورانٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی )
   ٹرانسپورٹیشن کے درمیان ایک مشترکہ کوشش تھا۔

غ دیتا ہے، جس کا مقصد پورے شہر میں سائکلنگ اور پیدل راستوں کا ایک مربوط یہ کنیکشن سٹی کے ایکٹو ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پالن کو فرو 
اور نیٹ ورک بچھانا اور ہمسایہ کمیونٹیوں کے ساتھ جڑنا ہے، تاکہ بال موٹر ذرائع سے محفوظ تر اور زیادہ آسان سفر کو ممکن بنایا جا سکے 

سٹی کے ایکٹو ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پالن کے بارے میں مزید جاننے کے  کیں۔سائیکل چالنے کے محفوظ، پرکشش اور مربوط راستے بنائے جا س
 مالحظہ کریں  www.brampton.ca/atpلیے، 

جو کینیڈی روڈ ٹریل کے داخلی راستے سے شروع ہوتے ہیں اور سٹی کی حد پر ختم ہوتے  ایٹوبیکوک کریک ریکریئیشنل ٹریل کے تین کلومیٹر، 
یہ برامپٹن میں تفریحی راستے کے لیے سٹی کے پہلے کاورباری اسپانسر ہیں اور راستے کی  کو کوک کینیڈا باٹلنگ نے اسپانسر کیا ہے۔ہیں، 

  پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca/sponsorshipاسپانسرشپ کے مواقع کے بارے میں  دیکھ بھال میں کردار ادا کریں گے۔مسلسل 

 اقتباسات 

"مجھے ایٹوبیکوک کریک ریکریئیشنل ٹریل کے بین العالقائی کنیکشن کے مکمل ہونے کا اعالن کرنے پر خوشی ہے۔ برامپٹن ایک ماحول  
دوست شہر ہے اور ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور ہم سائیکلوں اور پیدل چلنے کے لیے ایک دوستانہ کمیونٹی بننے کے لیے  

تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ فعال رہیں اور ٹریل کو دریافت کریں۔ ہمارے شراکت داروں اور اسپانسر کا   پرعزم ہیں۔ میں
 شکریہ!" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"سائیکلنگ کی ایک شوقین کے طور پر، میں نئے ایٹوبیکوک کریک بین العالقائی ٹریل کنیکشن کے متعلق پرجوش ہوں، جو کئی کمیونٹی 
کے درمیان فعال نقل و حمل کا مسلسل اور محفوظ راستہ فراہم کرتا ہے۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ برامپٹن کی  

رووینا سینٹوس، ریجنل   -بےشک بائیک پر، ہائیکنگ کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے۔"  –ٹریلز سے لطف اندوز ہوں  خوبصورت اور دلکش 
 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1کونسلر وارڈز 

http://www.brampton.ca/atp
https://www.brampton.ca/EN/Business/Sponsorship-Opportunities/Pages/Welcome.aspx


 

 

اکت داروں کے ساتھ "ہمیں ایٹوبیکوک کریک کنیکشن کو حقیقت بنانے اور برامپٹن میں فعال نقل و حمل کو فروغ دینے کے لیے اپنے شر
مل کر کام کرنے پر فخر ہے۔ ہر شخص کے لیے باہر جانا اور ہمارے پارکس اور ٹریلز سے لطف اندوز ہونا بہت اہم ہے اور ایٹوبیکوک  

 کریک ٹریل ایک انتہائی ہی دلکش نظارہ ہے!" 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن 8اور  7شارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -

"سٹی کا عملہ برامپٹن میں فعال نقل و حمل کے مواقع کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے کمیونٹی شراکت داروں اور ہماری ٹریل کے  
پہلے کاورباری اسپانسر، کوک کینیڈا باٹلنگ، کا شکریہ۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ٹریل پر تشریف الئیں اور  

 پانسرشپ کے مواقع کے بارے میں مزید جانیں۔"برامپٹن میں اس

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

"TRCA   کو ایٹوبیکوک کریک ریکریئیشنل ٹریل کے اندر برامپٹن اور مسیساگا کے درمیان دو کلومیٹر کے کنیکشن کی تکمیل کا جشن
مسیساگا اور کیلیڈن کی کمیونٹیوں کو جوڑتی ہے اور لیک اونٹاریو میں واٹر فرنٹ ٹریل  منانے پر خوشی ہے۔ یہ نئی بنی ہوئی ٹریل برامپٹن، 

یہ رہائشیوں کو قدرت اور ایک دوسرے کے   سے لے کر کیلیڈن میں گرین بیلٹ تک سڑک سے دور محفوظ، پیدل کنیکشن فراہم کرتی ہے۔ 
 ور صحت بخش طرز زندگی کے مواقع فراہم کرے گی۔" ساتھ جوڑنے میں مدد دے گی اور کمیونٹی، تفریح، فعال نقل و حمل ا

 بورڈ آف ڈائریکٹرز TRCAجینیفر انِس، چیئر،  -

سال منا رہے ہیں اور کمیونٹی کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم    20"ہم اس سال برامپٹن کے مقامی باٹلر کے 
مالزمین، جو   1,300پرجوش ہیں کہ یہ ٹریل ہماری سہولت گاہ کے بالکل ساتھ سے گزرے گی، تاکہ ہماری مقامی کوک کینیڈا کے تمام 

بناتے، تقسیم کرتے، تجارت کرتے اور فروخت کرتے ہیں، باہر نکل سکیں فخر کے ساتھ کینیڈا کے پسندیدہ ترین مشروبات یہاں برامپٹن میں 
 اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔"

 برینڈن نونان، برامپٹن جنرل منیجر، کوک کینیڈا باٹلنگ -
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سے زائد کاروباروں کا گھر   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

اور ہم ٹیکنالوجی اور  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں ہے۔
نا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر ب

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

  

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن 
Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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