
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      

  برامپٹن میں موسم گرما کا لطف! 

سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی میں دلکش تفریحی مواقع سے بھرپور موسم گرما پیش کرنے کے لیے  – (2022جون  23برامپٹن، آن )
 پرجوش ہے۔

شہر کی بہت سی تفریحی سہولیات میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ تشریف لے جائیں اور تمام موسم گرما کے دوران نئی دلچسپاں دریافت 
وج مستی کریں۔ موسم کی وجہ سے بندش، نظام االوقات اور رجسٹریشن کی تفصیالت سے متعلق  کریں، کھیلیں کودیں اور پانی سے خوب م

 ۔ مالحظہ کریں www.brampton.ca/summerfun لیے  آپریشنل اسٹیٹس اپ ڈیٹ سمیت تمام معلومات کے

 پروفیسرز لیک اور ایلڈوراڈو پارک آؤٹ ڈور پول 

جون سے کھل رہی ہے، موسم کی صورت حال کے مطابق۔ جھیل، ساحل سمندر اور بیچ والی بال جیسی بیرونی  28پروفیسرز لیک 
 سہولیات تک رسائی حاصل کریں۔ 

جون سے کھل رہا ہے، موسم کی صورت حال کے مطابق۔ پارک میں بھی، کھیل کے دو میدانوں، پانچ  30ایلڈوراڈو پارک آؤٹ ڈور پول 
 نے کے لیے کافی جگہ سے لطف اٹھائیں۔ پکنک ایریاز اور کھیل

  رجسٹریشن کی معلومات اور سٹی کے آؤٹ ڈور پول اور ساحل سمندر کی سہولیات سے متعلق اضافی تفصیالت کے لیے
www.brampton.ca/summerfun  ۔ جائیںپر 

سٹی کے سپلیش پیڈز اور ویڈنگ پول اب روزانہ کھلے ہوتے ہیں۔ خراب موسم کی وجہ سے بندش ہو سکتی  سپلیش پیڈز اور ویڈنگ پولز
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/summerfun آپریشنل اسٹیٹس کی اپ ڈیٹس کے لیے براہ کرم  ہے۔

  سمر کیمپس
+ سال کی عمر کے شرکاء کے لیے دستیاب ہیں۔ شمولیتی کیمپ بھی دستیاب ہیں۔  6اگست تک    26جوالئی سے   4ہفتہ وار سمر کیمپ 

  کھیلوں اور سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں۔ مزید جاننے کے لیےمختلف اندرونی اور بیرونی تفریحی 
www.brampton.ca/registerforprograms ۔ مالحظہ کریں 

 کھلے آسمان کے نیچے موویز

ستمبر تک چنگواکوسی پارک، ماؤنٹ پلیزنٹ اسکوائر اور گارڈن اسکوائر میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو مفت، خاندان دوستانہ فلموں  1
ے ساتھ الئیں۔ اس سال، موویز انڈر دی اسٹارز کو میپل الج  کی بیرونی نمائش میں شرکت کریں۔ اپنے اسنیکس، کمبل اور الن کی کرسیاں اپن

 ۔ پر دیکھیں www.brampton.ca/summerfun فارمز، نو فریلز برامپٹن اور ٹیلس نے دل کھول کر اسپانسر کیا ہے۔ مکمل شیڈول

 پیل ویلج گالف کورس 

 پیل ویلج گالف کورس، سٹی آف برامپٹن کی گالف کے لیے سب سے بڑی منزل پر ٹی ٹائم بک کریں۔ ہر سطح کے کھالڑیوں کے لیے نو
  سوراخوں کا تجربہ کریں اور کورس کی خوبصورتی سے لطف اٹھائیں۔ مزید جاننے کے لیے

www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse ۔ مالحظہ کریں 

 پارکس اور تفریحی راستے

سٹی آف برامپٹن بہت سے پارکس اور قدرتی ورثے والی زمینوں کا گھر ہے، جیسے وادیاں اور ووڈلینڈز جن میں پیدل چلنے کے لیے  
تفریحی راستے بنائے گئے ہیں۔ برامپٹن کی خوبصورت بیرونی جگہوں پر چلیں، دوڑیں، موٹر سائیکل چالئیں اور کھیلیں کودیں۔ برامپٹن 
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ٹینس اور پِکل بال کورٹس اور کھیلوں کے بیرونی میدانوں کے ساتھ صحت مند اور متحرک رہیں۔ مزید جاننے  کے پارکس میں آؤٹ ڈور 
 کریں۔  مالحظہ www.brampton.ca/summerfun کے لیے

 پارک میں فِتنیس 

اس موسم گرما میں برامپٹن پارکس میں سٹی کی جانب سے مہیا کی گئی مفت آؤٹ ڈور ورزش کے مواقع سے استفادہ حاصل کریں۔ کارڈیو 
بہت کچھ کے لیے رجسٹر کریں۔ شرکاء کو ایک تولیہ، چٹائی اور  اور زومبا، کم اثر والی ورزش اور یوگا، توازن اور تندرستی اور مزید

پانی اپنے ساتھ النے،  ورزش کا آرام دہ لباس پہننے اور موسم کے مطابق لباس پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مزید جاننے کے  
 کریں۔  مالحظہ unwww.brampton.ca/summerf لیے

 موسم گرما میں تیراکی کے مفت مواقع 

ستمبر تک شہر بھر کے تفریحی مراکز میں مفت اِنڈور عوامی تیراکی کا لطف اٹھائیں۔ تیراکی کی مفت سہولیات ٹِم ہارٹنز   1جوالئی سے  4
(Tim Hortons کی فراخدالنہ سپانسرشپ سے پیش کی جا رہی ہیں۔ رجسٹریشن الزمی ہے۔ مزید جاننے کے ) لیے

www.brampton.ca/summerfun  کریں۔ مالحظہ 

  اقتباسات
کے موسم گرما میں چہل قدمی،   0222"موسم گرما سر پر پہنچ آیا ہے اور برامپٹن میں موسم گرما کا خوب لطف اٹھایا جا سکتا ہے! 

تیراکی، پانی سے موج مستی کرنے اور پورے خاندان کے لیے سٹی کی جانب سے موسم گرما کی مختلف اقسام کی سہولیات اور  
 پروگراموں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند اور متحرک زندگی گزاریں۔"

  برامپٹنپیٹرک برأون، میئر، سٹی آف  -

برامپٹن خوبصورت پارکوں اور تفریحی پکڈنڈیوں، تفریحی سرگرمیوں اور ہر ایک کے لیے موسم گرما کے دلکش پروگراموں سے بھرا " 
پر سٹی کی موسم گرما کی پیشکشوں کو دریافت کریں اور ہمارے عظیم شہر برامپٹن میں  www.brampton.ca/summerfun ہوا ہے۔

 "اپنے موسم گرما سے لطف اندوز کی منصوبہ بندی کریں۔

  کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، 5اور   1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

سٹی کا عملہ برامپٹن میں موسم گرما میں تفریح کے بہترین مواقع پیدا کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے وقف ہے۔ اس موسم گرما میں ہر " 
 عمر اور قابلیت کے لوگوں کے لیے بہت سی سرگرمیوں اور سہولیات سے لطف اندوز ہوں۔"

  پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
 
 

-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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