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 ( کا اعالن شہ سرخی کے طور پر کیا گیا ہے Mother Motherبرامپٹن نیو ایئرز ایوو پر مادر مادر )

 ( بھی فن کا مظاہرہ کریں گےAlx Velizایلیکس ویِلز )

 
نومبر کو سٹی آف برامپٹن اینوئل کرسمس ٹری الئیٹنگ کے موقع پر اعالن کیا گیا  18برامپٹن، آن:  جیسا کہ برامپٹن ڈأون ٹأون میں مورخہ 

تھا کہ اس مرتبہ نئے سال کی شام کی تقریبات میں مادر مادر  کی شمولیت سرفہرست کے طور پر ہو گی۔ افتتاح کا عمل برامپٹن کے اپنے 
 نیم ریکارڈنگ آرٹسٹ ایلیکس ویِلز کے فن کے مظاہرہ سے شروع ہو گا۔ پالٹی

 
 تاریخ کو محفوظ کر لیں
تک منعقد ہونے والی نئے سال کی شام کی یہ تقریب پورے خاندان کے لیے ساالنہ  12:30تا  7دسمبر کو شام  31ڈأون ٹأون برامپٹن میں

ائر کے کنسرٹ زون میں ایک براہ راست تفریح کا بندوبست کیا جائے گا، سٹی ہال بنیادوں پر ایک شاندار تقریب ہوتی ہے۔ گارڈن اسکو
کنزرویٹری میں ایک ڈانس پارٹی ہو گی، سٹی ہال آٹریئم میں بچوں کی تعاملی سرگرمیوں کا اہتمام ہو گا، جبکہ گیج پارک کے اوپن ایئر 

تا آدھی رات تک  9( کی جانب سے روز تھیٹر پر رات BIAپٹن بی آئی اے )ڈأون ٹأون برامِرنک میں اسکیٹنگ کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ 

 شاندار آتش بازی کا مظاہرہ  پیش کیا جائے گا۔
 

، کیٹ چیالغان (Scott Fox)کے مارننگ شو کے میزبان اسکاٹ فاکس  Z103.5شہر انتظامیہ اس حوالے سے بھی پر جوش ہے کہ 
(Kat Callaghan( اور ڈی جے ڈریو )DJ Drew گارڈن اسکوائر سے )Z103.5 پروگرام میں براہ راست کالوں کا  پر الئیو ٹو ایئر

 اہتمام بھی کریں گے۔  
 

 مادر مادر کے متعلق
ی دھنیں پیش کرتا وینکوور سے تعلق رکھنے واال مادر مادر نامی گروپ پرجوش ووکل سنگت، اینگولر گٹار الئینز اور دل کو موہ لینی وال

( کی جانب سے تین مرتبہ نامزد ہونے والے راک بینڈ کے اس آزاد ریکارڈنگ گروپ کے اراکین بالشبہ ایک نئے JUNOہے۔ ُجونو )
 Get، جس کو گیٹ آٔوٹ دی وے )(Very Good Bad Thing)صوتی ارتقاء کی بلبلیں ہیں۔ ان کے انتہائی کامیاب ویری ُگڈ بیڈ تھنگز 

Out The Way( اور منکی ٹری )Monkey Treeمیں مادر مادر ) 2017بعد سال  ان کے ،( جیسی پزیرائی حاصل ہوئی ہےMother 
Mother ُکی جانب سے ا )( ن کا چھٹا البم نو کلچرNo Culture( ریلیز کیا جائے گا۔ اس بینڈ کا نیا سنگل دی ڈرگز )The Drugs اب )

 دستیاب ہے۔ 
 

 معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. یہاں سےمادر مادر کے متعلق 
 

 ایلیکس ویلز کے متعلق
پروڈیوسر ایلیکس ویلز اس شو کا آغاز کرے گا۔ اپنے عالمی شہرت یافتہ گانے  -سانگ رائیٹر -برامپٹن سے تعلق رکھنے واال، سنگر
ہونے کے بعد، ایلیکس نے پچھال سال پوری دنیا کی  مستندہور ہونے اور گولڈ اور پالٹینم کے طور پر "ڈانسنگ کزومبا" کے راتوں رات مش

سیاحت کرتے ہوئے گزارا۔ نیو ایئرز ایوو پر، وہ فن کے ایک خصوصی مظاہرے کے لیے اپنی روح پرور، سینتھیزائزر کی دھن والی، 
 واپس ال رہا ہے۔ الطینی تال کی حامل پوپ موسیقی کو اپنی کمیونٹی میں

 
کی حکمرانی  ہر طرف ڈانسایک ایسا وقت جب  –ایلیکس ویلز ایک ایسا فنکار ہے جو موسیقی کے ایک بہترین وقت میں سامنے آیا ہے 

 میںن دااچ کے میہے، ثقافتیں ایک دوسرے کو قبول کرتی ہیں اور رجائیت پسندی عروج پر ہے۔ اس سے بھی زیادہ، "ڈانسنگ کزومبا" ن
 اعالن اور بالوا ہے۔ایک کا آنے 

 
 معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. یہاں سےایلکس ویلز کے متعلق 

 
معلومات کے لیے  بجے سے مفت خدمت فراہم کرے گا۔ 7مخصوص راستوں پر اضافی خدمت کے ساتھ صبح  برامپٹن ٹرانزٹ

آپ راستے اور شیڈول کی تفصیلی معلومات کے لیے  مالحظہ فرمائیں۔ www.bramptontransit.comپر کال کریں یا  905.874.2999

 ای رائیڈ، آن الئین ٹرپ پالنر، بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
 

http://www.mothermothersite.com/
http://www.mothermothersite.com/
http://www.alxveliz.com/
http://www.alxveliz.com/
http://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx


 

 

 مالحظہ فرمائیں www.brampton.caعلومات کے لیے، تقریب کے متعلق مزید م
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

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

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

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

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

 
 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

