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 ڈأون ٹأون برامپٹن میں کرسمس

 تک چلے گانومبر  20تا  18 میلوں کا ساالنہ موسم

 
شروعات کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ڈأون ٹأون کی تک برامپٹن میں کرسمس کی تیاریوں نومبر  20تا  18برامپٹن، آن: رہائشیوں کو 

سٹی آف برامپٹن اینوئل کرسمس ٹری الئیٹنگ، برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ سینٹا کالز پریڈ اور ڈأون ٹأون برامپٹن  –برامپٹن میں تین بڑی تقریبات 
 ہو گا۔موجود کے ساتھ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ  –کرسمس مارکیٹ ( BIA)بی آئی اے 

 
 کرسمس ٹری الئیٹنگ

ر رمیان سٹی ہال، کین وہلینز اسکوائبجے کے د 8سے  6نومبر کو شام  18 بروز جمعہ مورخہسٹی آف برامپٹن اینوئل کرسمس ٹری الئیٹنگ 
(Ken Whillans Square ) اور گیج پارک(Gage Park ) فٹ کے صنوبر کے ایک درخت  60پر  6:30میں ہو گی۔ اس تقریب میں شام

نور افشاں الئیٹوں سے روشن کر کے برامپٹن میں کرسمس کے موسم کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ یہ آگے آنے والے میلوں کے  15,000کو 
موسم کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے ساتھ میل جول اور سردیوں کی روشنیوں اور پر لطف سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کا 

 ہے۔ فراہم کرتابہترین موقع 
 

کو دیکھ ( Santa’s reindeer)ز رینڈیئرٹاسے لطف اندوز ہوں، جہاں آپ سین سرگرمیوں تمیں مف( TD Kids Zone)ٹی ڈی کڈز زون 
 سکتے ہیں، کوکی ڈیکوریٹنگ، کرسمس کرافٹز، ایک میپل ٹیفی سٹیشن اور مفت مارشمیلو روسٹنگ کے ساتھ ایک بون فائر سے لطف اندوز

ر میں تفریحی اسٹیج میں ایک سنو گلوب اسکیٹنگ شو، بیٹل آف دی چین ساز آئیس سکلپٹنگ ڈیمو، پرنسز شو ائہو سکتے ہیں۔ کین وہیلینز اسکو
  زیادہ!کہیں ہو گی۔ پہلے سے  اور گرانڈ فنالے انٹرٹینمنٹ شامل

 
 اس سال نیا:

 3 - 9 تک سڑکوں کی اضافی بندش 

  سے چیپل اسٹریٹ تکج اسٹریٹ ارج -کوئین اسٹریٹ 
  جارج اسٹریٹ سأوتھ سے مین اسٹریٹ سأوتھ تک -سٹریٹ ویسٹ سویلنگٹن 
  تک*  اسٹریٹسٹریٹ سے ویلنگٹن اکوئین  -جانے والی لینیں  جانبجنوب کی  -مین اسٹریٹ سأوتھ 
  تک** اسٹریٹسے نیلسن  اسٹریٹکوئین  -شمال کی طرف جانے والی لینیں  -مین اسٹریٹ نارتھ 

 نوٹ:

  تبدیل کر دیا  میںک نب جانے والی لینز کو دوہری ٹریفکوئین اسٹریٹ سے ویلنگٹن اسٹریٹ تک شمال کی جا -*مین اسٹریٹ سأوتھ
 جائے گا

  تبدیل کر دیا جائے گا۔میں ک نب جانے والی لینز کو دوہری ٹریفنیلسن سے کوئین اسٹریٹ تک جنوب کی جا -**مین اسٹریٹ نارتھ 
 

  www.brampton.caئیٹنگ کے متعلق مزید معلومات کے لیے، مالحظہ فرمائیں: کرسمس ٹری ال
 

 کالز پریڈ سانتا
کے  150,000۔ یبجے شروع ہو گ 5نومبر کو مین اسٹریٹ پر شام  18 مورخہ ہفتہبروز کالز پریڈ  بورڈ آف ٹریڈ سانتابرامپٹن بورڈ آف 

کا استقبال کریں گے، جو کینیڈا کی رات کی سب سے بڑی پریڈ سمجھی جاتی ہے۔ یہ سال  سانتامتوقع مجمع کا حصہ بنیں جو اس پریڈ میں 
 جگمگاتی شام کا وعدہ کرتا ہے۔ اور زید بہت کچھ کے ساتھ ایک خوبصورتفلوٹس، انفلیٹ ایبلز، مارنگ بینڈز، کاسٹیوم کرداروں اور م

 
دیکھ رہے ہوں، کے پاس پریڈ کی  ٹراست براڈکاس ے والے لوگوں، بے شک وہ خود آ کر دیکھ رہے ہوں یا راجرز ٹی وی پر براہپریڈ دیکھن

ہے۔ مزید معلومات کے  موجود جانب سے استعمال ہونے والے کئی سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے فین فیورٹ کے لیے رائے دینے کا موقع
 www.bramptonsantaclausparade.comلیے مالحظہ کریں: 

 
 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.bramptonsantaclausparade.com/


 
 

 

  :اس سال نیا 
  ،روڈ ہاکی گیم، کوئین اینڈ مینRBC پیل ریجنل پولیس کو برامپٹن فائر اور  اور کینیڈین ٹائر کی جانب سے سپانسر شدہ۔

 پر شروع ہوں گے۔ 2:30ایمرجنسی سروسز کے ساتھ مقابلے میں دیکھیں۔ کھیل دن 
 ایلف ڈیش (Elf Dash)  ∙دی رننگ روم کی جانب سے مربوط کردہ اور ہارمزورتھ ڈیکوریٹنگ سینٹر (Harmsworth 

Decorating Centre)  یہ مین اسٹریٹ سأوتھ پر نین ووڈ ڈرائیو  ۔شدہکی جانب سے سپانسر(Nanwood Drive )
شام  ریس∙  3:45کے لیے دن  ہونےرجسٹر  کلومیٹر کی دوڑ ہے۔ 1.5سے سٹی ہال تک بچوں کے لیے ایک دوستانہ 

    پر شروع ہو گی۔ 4:15
 

 www.bramptonsantaclausparade.comرمائیں: مالحظہ ف ات کے متعلق مزید معلومات کے لیےان تقریب
 

 ڈأون ٹأون برامپٹن کرسمس مارکیٹ
ر میں ڈأون ٹأون کی جانب سے پیش کی گئی اور سٹی آف برامپٹن کی حمایت یافتہ ڈأون ائتک آپ گارڈن اسکونومبر  20سے  18

چنے والے، ایک فوڈ ویلی، مسٹلیٹو تحائف بیمیں کئی مارکیٹ  برامپٹن کرسمس مارکیٹ سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ٹأون 

کی جانب سے سپانسر شدہ ہے اور ( Good and Go Foods)جو گڈ اینڈ گو فوڈز  –، مفت کوکی ڈیکوریٹنگ (Mistletoe Patio)یوشپی
کی جانب سے سپانسر شدہ ہے، کی پیشکش ( Sam’s No Frills)جو سیمز نو فرلز  -ایک مفت مارشمیلو روسٹنگ کے ساتھ ایک بون فائر 

    ۔انتاتک س 4سے شام  12گھومنے والی سواریاں، تفریح اور موسیقی اور اتوار کو دن  ہکرے گا۔ بمع
 

 www.downtownbramptonbia.comمالحظہ فرمائیں:  متعلق مزید معلومات کے لیےرے کے مارکیٹ کے دو
 

 :اس سال نیا 
 25∙  تقریبات دو اضافی ویکینڈز تک جاری رہیں گیمارکیٹ کی  ! عوامی مطالبہ پرایکسٹرا ویکینڈز کرسمس مارکیٹ 

 دسمبر۔ 4 سے 2اور نومبر  27سے 
 

سٹی ہال، : ہو گیبجے شروع ہونے والی تقریبات کے لیے مفت پارکنگ دستیاب  7راجوں میں جمعہ کو شام یگکے تمام ڈأون ٹأون میونسپل 
 ۔ ٹرر، جان اسٹریٹ اور روز تھیائویسٹ ٹاور، نیلسن اسکو

 جانے نہ دیں!ہاتھ سے اس موقع کو  –ڈأون ٹأون برامپٹن میں کرسمس چھٹیوں کے موسم کا بہترین آغاز ہے 

-30- 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے  209( اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

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

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

( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے William Osler Health Systemمیں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

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

 
 

 

 

 

 :میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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