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 اس ویکینڈ پر پرتگالی میئر کو برامپٹن ہیلو کہہ رہا ہے

 

، جو کہ ازورس ((Ribeira Grandeبرامپٹن، آن: اس ویکینڈ کے دوران برامپٹن ایک پرتگالی ثقافتی تقریب اور میئر آف ریبیرا گراند 

(Azoresمیں واقع ایک پرتگالی شہر ہے، کی میزبانی کر رہا ہے۔ ) 

 
( Convivio dos Amigos do Conselho da Ribeira Grande) کونویوو دوس امیگوس دو کونسیلو دا ریبیرا گراندہر سال برامپٹن 

کینیڈیئن ثقافتی ورثے کی ایک ساالنہ تقریب ہے، جس کو ایک مقامی سوشل گروپ  -کی میزبانی کا شرف حاصل کرتا ہے، جو کہ پرتگالی

کینیڈیئن باشندوں کے درمیان پائے جانے والے  - مربوط کرتا ہے۔ اپنے شہروں اور برامپٹن اور اس کے مضافات میں رہائش پزیر پرتگالی

  سے اب تک برامپٹن میں تشریف ال رہے ہیں 2004دوستانہ روابط کی خوشی منانے کے لیے ریبیرا گراند کے نمائندے 

 
، جو کہ ریبیرا گراندے کے (Presidente Alexandre Gaudencio) پریزیدینتے الیگزیندرے گوادینشو اکتوبر کو 22اس سال مورخہ 

یں گے۔ برامپٹن کی میئر میئر ہیں، ان تقریبات میں شرکت کریں گے، وہ مقامی کاروباری شخصیات اور سماجی رہنمأوں سے بھی مالقاتیں کر

( پر دستخط کریں گے جس کی مدد MOU( کے ساتھ مشترکہ طور پر وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ )Linda Jeffreyلندا جیفری )

 سے دونوں شہروں کے درمیان معاشی، سماجی اور ثقافتی فواہد سے مستفید ہونے کے بارے میں چھان بین کا آغاز ہو جائے گا۔

 
میئر لندا جیفری نے کہا کہ "تنوع، برامپٹن کی ہماری بڑی توانائیوں میں سے ایک ہے اور ہماری مضبوط پرتگالی کمیونٹی ہماری ثقافت کو 

پر دستخط کرنے سے برامپٹن کے اندر روابط کو مضبوط  MOUتقریب اور  اسمحرک رکھنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے"۔ 

و تقویت پہنچانے میں مزید مدد حاصل ہو گی جو ہم پوری دنیا کے شہروں، بشمول ریبیرا گراند، کے ساتھ مربوط کر کرنے اور ان روابط ک

 رہے ہیں۔"
 

مالٹا  101( بمقام Our Lady of Fatima Churchبجے اّور لیڈی آف فاطمہ چرچ ) 6پر دستخط کرنے کی تقریب تقریبًا شام  MOUاس 

( اور DJنعقد کی جائے گی۔ دستخط کے بعد ثقافتی تقریبات کا آغاز ہو گا اور اس میں فوڈ، ڈانس، ڈی۔ جے )( پر مMalta Avenueایوینیو )

 ( کی جانب سے فن کا مظاہرہ بھی شامل ہو گا۔Tony Camaraایک مقامی موسیقار اور ریکارڈنگ آرٹسٹ ٹونی کیمارا )

 
سے پرتگالی زبان کا شمار چوتھی بڑی زبان کے طور پر ہوتا ہے اور پرتگالی شماریاتی طور پر، برامپٹن میں بولی جانے والی زبانوں میں 

( پر واقع ریبیریا Sao Miguelباشندوں کی بڑی تعداد کا تعلق مبینہ طور ریبیرا گراند کے عالقے سے بتایا جاتا ہے۔ جزیرہ سأو میگوئل )

 ڑے شہر کے طور پر ہوتا ہے۔( کے تیسرے بAzores archipelagoگراند کا شمار ازورس آرکیپلیگو )
 

( چین کے ساتھ معاشی Xuzhouکئی شہروں اور بین االقوامی تنظیموں کے ساتھ برامپٹن کے فعال رسمی تعلقات موجود ہیں بشمول زوزہو ) 

 معاہدہ موجود ہے۔ مقاصد کے لیے ایک دوستانہ معاہدہ اور تاریخی و ثقافتی مقاصد کے لیے برامپٹن، کمبریا انگلینڈ کے ساتھ ایک دوستانہ
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامپٹن )

آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔  برامپٹن ) 89رہائش پزیر ہیں جو 

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

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔  stemWilliam Osler Health Syتھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitter پر فالو )کریں۔ 

 
 
 
 
 

 میڈیا رابطہ
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