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 ( میں سیزن کا آغازPeel Village Golf Courseپیل ولیج گولف کورس )

 

 کے سیزن کا آغاز ہو گیا ہے۔ 2016میں  (Peel Village Golf Courseلف کورس )وپیل ولیج گ

 

 9(( یہ Kennedy Roadکینیڈی روڈ )( اور Steeles Avenue( پر واقع )سٹیلز ایوینیو )Hartford Trailہارٹفورڈ ٹریل ) 29Aمیں برامپٹن 

ہول واال پبلک گولف کورس موسم کے موافق ہونے کی صورت میں اس سیزن کے لیے متوقع طور پر نومبر کے وسط تک کھال رہے گا۔ 

پر  905.874.2995( کے لیے ریزرویشن کرانے کے لیے tee timeٹورنامنٹس اور خصوصی مواقع کے متعلق مزید معلومات اور ٹی ٹائم )

 کال کریں۔

 

( میں مختلف جگہ گولف کے تربیتی اسباق دستیاب ہیں۔ تاریخوں، اوقات اور محل وقوع کے لیے سٹی City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

کی ویپ سائٹ مالحظہ کریں۔ گولف کورس کی طرف سے پرائیویٹ طور پر بھی تربیت فراہم کی جا رہی ہے، بکنگ کے لیے گالف کے 

 (۔trevor.killam@brampton.ca( کے ساتھ رابطہ کریں )Trevor Killamڑی ٹریور کلم )مشہور کھال

 

کی بنیاد پر ( گاڑیاں بھی مستند ڈرائیونگ الئسنس کی موجودگی میں "پہلے آئیے پہلے پائیے" motorizedہاتھ گاڑیوں کے عالوہ موٹرائزڈ )

 دستیاب ہیں۔

 

( الگو ہے۔ گولف کے لیے موزوں لباس میں شامل ہو Dress codeمیں ڈریس کوڈ ) (Peel Village Golf Courseلف کورس )وپیل ولیج گ

(، گولف شرٹ یا جیکٹ۔ کورس پر جینز، مردوں کے running shoes(، گولف شوز، رننگ شوز )shortsسکتے ہیں: خاکی پتلون، شارٹس )

 ( کی اجازت نہیں۔flip flops(، ٹی شرٹس، سینڈل اور ہوائی چپل )tank topsس )لیے ٹینک ٹاپ

 

ایکڑ کے سیالبے  67( کے ارد گرد Etobicoke Creekجو کہ ایٹوبی کو کریک ) (Peel Village Golf Courseلف کورس )وپیل ولیج گ

(flood plainپر بنا ہوا ہے وہ پہال میونسپل گولف کورس ہے جس کو آڈوبون ) ( کو آپریٹو سینکچوایری سسٹمAudubon Co-operative 

Sanctuary System کیا گیا تھا۔ ہر دو سال کے بعد آڈوبون انٹرنیشنل ) مکمل طور پر سرٹیفائیمیں  1998( کے تحتAudubon 

Internationalف ہے۔( کی طرف سے دوبارہ کی جانے والی یہ سرٹیفیکیشن اس کورس کے ماحول دوست انتظام کا اعترا 
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