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 ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں کرسمس 
 نومبر ساالنہ موسم جشن کا آغاز 22تا  20

 

ٹاؤن میں ایک چھوڑ تین تین تقریبات نومبر کرسمس کے افتتاح کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ ڈاؤن  22تا  20برامپٹن، اونٹاریو: شہریوں کو 
( کی Brampton Board of Tradeیعنی سٹی آف برامپٹن کی کرسمس ٹری کو روشن کرنے کی ساالنہ تقریب، برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ )

( Downtown Brampton Christmas Market( اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کرسمس مارکیٹ )Santa Claus Paradeسانتا کالز پریڈ )
 کے ساتھ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہو گا۔

 
 کرسمس ٹری کو روشن کرنے کی تقریب

بجے تک کین ولنز  8بجے سے لے کر  6نومبر کو شام  20سٹی آف برامپٹن کی کرسمس ٹری کو روشن کرنے کی ساالنہ تقریب جمعہ 
 15,000فٹ اونچے درخت کو  60( کے spruce) ( میں منعقد کی جائے گی۔ اس تقریب میں صنوبرKen Whillans Squareسکوائر )

پر روشن کر کے کرسمس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا یہ آنے والے جشن کی  6:35سے زیادہ جھلمالتی روشنیوں کی مدد سے شام 
رگرمیوں سے لطف اندوز تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور سردیوں کی ان روشنیوں اور تفریحی س

 ہونے کا سنہری موقع ہے
 

کرسمس ٹری کو روشن کرنے کی اس تقریب میں نئے سال کی شام کے موقع پر ہونے والے جشن میں ہونے والی تفریحی سرگرمیوں کی 
 تفصیل کا بھی اعالن کیا جائے گا۔

 
سرگرمیوں سے لطف انوز ہوں جن میں شامل ہیں: سانتا کا ( میں بالمعاوضہ تفریحی Gage Park Kids Zoneگیج پارک کڈز زون )
(۔ کین ولنز Christmas crafts( اور کرسمس کرافٹس )cookie decorating(، ککی ڈیکوریٹنگ )ice paintingرینڈیئر، آئس پینٹنگ )

دی چین سا آئس سکلپٹنگ ( میں ہونے والی ان تفریحی سرگرمیوں کا نقطہ عروج ہو گا بیٹل آف Ken Whillans Squareسکوائر )
(Battle of the Chainsaws Ice Sculpting( کا مظاہرہ اور الہ دین شو )Aladdin Show ۔ بچے سٹی ہال کے اندر سے سانتا سے)

بذریعہ ای میل خط و کتابت بھی کر سکیں گے۔ کرسمس ٹری کو روشن کرنے کی تقریب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 
www.brampton.ca 

 
 (Santa Claus Paradeسانتا کالز پریڈ )

بجے منعقد  5نومبر کو شام  21( Santa Claus Parade( کی سانتا کالز پریڈ )Brampton Board of Tradeبرامپٹن بورڈ آف ٹریڈ )
جو سانتا کا استقبال کرنے کے لیے ایک ایسی پریڈ کا ہیں  متوقع زیادہ لوگسے  150,000جس میں شامل ہوں اس پریڈ میں آپ بھی ہو گی۔ 

ہے۔ اس سال اس حسین اور جھلمالتی شام میں شامل ہوں کہی جاتی حصہ ہوں گے جو کہ کینیڈا میں رات میں ہونے والی سب سے بڑی پریڈ 
 اور مزید بہت کچھ۔باس میں ملبوس لوگ کرداروں کے لمختلف قسم کے بینڈز، مختلف  ہوا بھری چیزیں،گے فلوٹس، 

 
( پر براہ راست دیکھنے والوں کے لیے اس پریڈ کے Rogers TVپریڈ کے موقع پر موجود خواتین و حضرات یا اس کو روجرز ٹی وی )

مزید ( کے لیے ووٹ دینے کا بھی موقع ہو گا۔ FAN FAVOURITEزیر استعمال متعدد سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے فین فیورٹ )
 www.bramptonsantaclausparade.comمعلومات کے لیے مالحظہ کریں 

 
 (Downtown Brampton Christmas Market) ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کرسمس مارکیٹ

 Downtown Bramptonٹاؤن برامپٹن کرسمس مارکیٹ )( میں ڈاؤن Garden Squareآپ تمام ویک اینڈ کے دوران گارڈن سکوائر )
Christmas Market( سے لطف اندوز ہو سکیں گے جس کا انتظام ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بی آئی اے )Downtown Brampton BIA نے )

ے تک ہوں گے بج 6بجے سے شام  12( کے تعاون سے کیا ہے۔ اس مارکیٹ میں اتوار کو دوپہر City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
 Mistletoe(، مزلٹو پیٹیو )Food Valley، ایک فوڈ ویلی )تحفے تحائف فروخت کرنے والےاس تہوار کے حوالے سے مختلف قسم کے 

Patio( بون فائر ،)bon fire( بمع مارش میلو )marshmallow( کی مفت بھنائی، چکر پھیریاں )carousel تفریح اور موسیقی اور ،)

پر رابطہ  905.874.3518یا  bdba@brampton.ca( سے BIAکے بارے میں مزید معلومات کے لیے بی آئی اے )سانتا! مارکیٹ 

 کریں۔
 

ی ہال بجے سے ڈاؤن ٹاؤن کے ان تمام میونسپل گیراجز پر بالمعاوضہ پارکنگ دستیاب ہو گی: سٹ 7ان تمام تقریبات کے لیے جمعہ کو شام 
(City Hall( ویسٹ ٹاور ،)West Tower( نیلسن سکوائر ،)Nelson Square( جان سٹریٹ ،)John Street(اور روز تھیٹر )Rose 

Theatre( ۔ براہ مہربانی یاد رکھیں کہ ہفتے والے دن روز تھیٹر)Rose Theatreمیں سارا دن پارکنگ دستیاب نہیں ہو گی۔ ) 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptonsantaclausparade.com/
mailto:bdba@brampton.ca


 
 

 

 اس میں شامل ہونا نہ بھولیے! –الی کرسمس کی یہ تقاریب چھٹیوں کے آغاز کا بہترین طریقہ ہے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ہونے و

 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonبولتے ہیں۔ برامپٹن ) مختلف زبانیں 89ہیں جو 

ہوا تھا ولیم اوسلر میں افتتاح  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

 www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئرمیڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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