
 

 

 

 

  2015اگست  20
 

 گیج پارک میں فوڈ فیسٹیول
 

اگست کو  28 –اور اپنی مقامی فالحی تنظیموں )چیریٹیز( کی امداد کریں  –برامپٹن، اونٹاریو: گیج پارک میں لذیذ لنچ کے مزے اڑائیں 

 ہونے والے فوڈ فیسٹیول میں۔
 

بجے دوپہر تک گیج پارک )مین اور ولنگٹن سٹریٹ کے جنوب  2بجے صبح سے  11اگست کو  28آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ 
 5آپ کو  دکاندارمغربی کونے پر( تشریف الئیں اور مقامی ریستورانوں کے مختلف قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہوں۔ وہاں پر موجود 

کے لذیذ کھانے فراہم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ داخلہ مفت ہے۔ اس میں حصہ لینے والے  ڈالر یا اس سے کم میں مختلف قسم

 پر جائیں۔ www.brampton.caکے نام جاننے کے لیے  دکانداروں

 
( کا حصہ ہے۔ اس مہم میں جو کہ ہر EFC)نے کی مہم( ئی فنڈ ریزنگ کمپین )مالزمین کی چندہ اکٹھا کریہ نیا ایونٹ اس شہر کی ایمپال

عطیات ، مختلف تقریبات اور مقامی کاروباری حضرات کے ساتھ تعاون سے مقامی کمیونٹی کی فالح کے لیے چندہ سال چالئی جاتی ہے 
 اکٹھا کیا جاتا ہے

 
کی کمپین مندرجہ ذیل  2015کی عطیات اکٹھے کرنے کی کوششوں سے مختلف مقامی فالحی تنطیمیں مستفید ہوتی ہیں۔  ECFہر سال 

 اداروں کے لیے چالئی جا رہی ہے:

 ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم فاؤنڈیشن۔ 

 کینیڈین انسٹی چیوٹ آف چائلڈ اینڈ ایڈولیسنٹ سائیکواینالیٹک سائیکوتھیراپی 

 ائٹرز فاؤنڈیشنکینیڈین فالن فائر ف 

 یونائیٹڈ وے آف پیل ریجن 
 

EFC  کے متعلق مزید معلومات کے لیے براہ مہربانیwww.brampton.ca پر جائیں۔ 
 
 

 89جدا جدا نسلی پس منظر رکھنے والے لوگ شامل ہیں جو  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں برامپٹن کے متعلق: 

ا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن کے رہائشیوں اور یہاں آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ ک
میں برامپٹن سوک ہسپتال کا افتتاح ہوا تھا جو کہ ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے جو کہ کینیڈا کے بڑے کمیونٹی  2007کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ 

 پر جائیں۔ follow @CityBramptonپر یا ٹوئٹر پر  www.brampton.caہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے 
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 رابطہ برائے میڈیا

 میگن بال
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  
  megan.ball@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/EmployeeFundraisingCampaign.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/EmployeeFundraisingCampaign.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:megan.ball@brampton.ca

