
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      
 

 رورسٹون کمیونٹی سنٹر اب برامپٹن میں کھال ہے 

 سٹی آف برامپٹن کا نیا رور سٹون کمیونٹی سنٹر اب عوام کے لیے کھال ہے۔  –  (2022جوالئی   7برامپٹن، آن )

مربع فٹ پر مشتمل ایک تفریحی سہولت گاہ ہے، جس میں نمکین پانی کا ایک تجدید شدہ پول، توسیع شدہ   34,000رور سٹون کمیونٹی سنٹر 
چینج رومز اور فٹنس رومز اور کئی کثیر المقاصد کمرے موجود ہیں۔ نئے کمیونٹی سینٹر میں ایک فٹنس ایریا، سکواش کورٹس اور مزید  

 بھی شامل ہیں۔

ڈان مناکر ڈرائیو پر واقع ہے۔ سہولیات کی مکمل فہرست اور پروگراموں کے لیے رجسٹر ہونے  195میں  رور سٹون کمیونٹی سنٹر برامپٹن
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/riverstoneکے لیے 

 اقتباسات
اس تجدید میں صحت و  "ہم برامپٹن میں اپنے سب سے نئے تفریحی سنٹر، رور سٹون کمیونٹی سنٹر کو کھولنے پر پرجوش ہیں۔

فٹس سے لے کر نمکین پانی کے پول تک قابل رسائی ریمپ اور تندرستی کے آالت کی تبدیلی اور مزید تک چیزیں -سالمتی کے لیے ری

 شامل ہیں۔ میں تمام لوگوں کو اس نئی سہولت گاہ کو مالحظہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور ہم اپنی کمیونٹی میں ہر شخص کے لیے قابل رسائی تفریحی سرگرمیاں فراہم کرنے کے 
 لیے وقف ہیں۔ رورسٹون کمیونٹی سینٹر ایک بہترین اضافہ ہے، جو پورے برامپٹن کی خدمت کرے گا۔" 

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

مربع فٹ پر مشتمل اس سہولت گاہ   34,000"سٹی کا عملہ گاہکوں کو رورسٹون کمیونٹی سنٹر میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرامید ہے۔  
 کی ہماری کمیونٹی کی صحت و تندرستی کی خواہشات کی بہترین خدمت کرنے کرنے کے لیے تجدید کی گئی ہے۔" 

 نٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنپال موریسن، ا -
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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 کے لیے پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
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