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 صدیسینٹرل پبلک اسکول میں یادوں کی ایک 

 
ویں سالگرہ منا رہا ہے اور سٹی سابقہ طابعلموں اور عملے کو 100: ڈأون ٹأون برامپٹن میں سینٹرل پبلک اسکول اس سال اپنی آنبرامپٹن، 

کریں،  قائم یئربکس، تصویروں اور یادداشتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطہارہا ہے۔ اپنی کہانیوں،  مدعو کراپنی یادیں شریک کرنے کے لیے 

 دیکھایا جا سکے۔دسمبر کو عوامی تقریب میں  11 انہیںتاکہ 

 

یا  905.874.2815 بذریعہ کے ساتھ (Val Coletta) نومبر تک ویل کولیٹا 30 مورخہ صویروں کے ساتھاپنی کہانیوں اور ت

val.coletta@brampton.ca  ا مالکان کو واپس کر دیان کے کوئی بھی اصلی یا تاریخی مواد دسمبر میں تقریب کے بعد  رابطہ کریں۔پر

فرنیچر اور آالت کو بھی اس مظاہرے کا حصہ بنانے کے لیے ادھار لینے پر غور کر  ےپران ےع کے منتظمین اسکول کجائے گا۔ اس موق

 رہے ہیں۔
 

میں تعمیرکی گئی تھی۔ جیسے  1916سینٹرل پبلک اسکول کی موجودہ عمارت جبکہ سے موجود تھا،  1856جگہ پر  اپنی اسکول ایک

میں بند کر دیا گیا  1983اندراج کم ہوتا گیا اور اسکول تو اور اردگرد کے عالقوں میں مزید اسکول بنائے گئے،  وسیع ہوتا گیاجیسے برامپٹن 

میں سرکاری طور پر سینٹرل پبلک اسکول کو ایک تفریحی/فنی سہولت گاہ کے طور پر  1984تھا۔ سٹی آف برامپٹن نے وہ جگہ خرید لی اور 

 گیا۔دیا کھول 
 

موجودہ طور پر، سینٹرل پبلک اسکول میں شہر کا ڈانس پروگرام، جس میں ہر طرح کے آالت سے لیس چار ڈانس اسٹوڈیوز اور ساتھ ہی ساتھ 

کے طور پر بھی کام کرتی ہے اور عوام کے لیے  مرکزسینیئرز، یوتھ، آرٹس اینڈ ویلنیس پروگرام موجود ہیں۔ یہ عمارت ایک اجتماعی تربیتی 

 لینے کے لیے میٹنگ اور پارٹی رومز کی بھی پیشکش کرتی ہے۔ کرائے پر
 

مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی پر واقع ہے۔ ( Alexander St) ٹریٹالیگزینڈر س 24سینٹرل پبلک اسکول ڈأون ٹأون برامپٹن میں 

www.brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔  
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الگ الگ نسلی پس منظر  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonٹن )پکچھ برام

کے نادر مواقع دستیاب ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89کے لوگ شامل ہیں جو 

 Brampton Civicہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

Hospital 2007( جس کا ( میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹمWilliam Osler Health Systemکا حصہ ہے جو کینیڈا )  کے بڑے کمیونٹی

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBramptonپر جائیں یا @ www.brampton.caہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹِٹل )

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