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 ( میں شرکت کی دعوتCanada Dayبرامپٹن کے کاروباروں اور کمیونٹی گروپس کے لیے کینیڈا ڈے )

 

( کی طرف سے ان متحرک پروفیشنل کاروباروں اور کمیونٹی گروپس کی City of Bramptonبرامپٹن اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

جاری ہے جن کی کوئی منفرد پراڈکٹس یا سروسز ہیں اور وہ اس ساالنہ تقریب کے طرف سے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ 

 ( میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔Canada Dayموقع پر اپنا بوتھ لے کر کینیڈا ڈے )

بجے سے  12ہر ( منانا برامپٹن کی ایک دیرینہ روایت رہی ہے۔ اس سال یہ دن جمعہ یکم جوالئی کو دوپCanada Dayکیینیڈا ڈے )

ایکڑ کے رقبے پر منایا جائے  80( میں منایا جا رہا ہے۔ یہ Chinguacousy Parkلے کر رات دس بجے تک چنگ کوزی پارک )

(، آتشبازی کا inflatable amusements(، انفلیٹ ایبل امیوزمنٹ )midway ridesگا اور اس میں شامل ہوں گے مڈوے رائیڈز )

( اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ۔ تمام گھر والوں live performancesطرف سے الئیو پرفارمنس ) مظاہرہ، معروف فنکاروں کی

 لوگوں نے شرکت کی تھی۔ 140,000کے لیے ہونے والے اس جشن میں پچھلے سال 

برامپٹن کے کمیونٹی گروپس اور کاروباروں کو اس میں شامل ہو کر اپنی سروسز کو شہریوں تک پہنچانے اور ان کے ساتھ گھلنے 

سے مل سکتی ہیں اور  www.brampton.ca/eventsملنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ درخواستیں 

 پر جمع کرانا ضروری ہو گا۔ events@brampton.caمارچ تک  13ان کو جمعہ 

ں کے طریقہ کار کے متعلق مزید معلومات کے لیے مالحظہ ( کی درخواستوvendors( اور وینڈرز )Canada Dayکینیڈا ڈے )

 www.brampton.ca/eventsکریں 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے  209ا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا ک( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

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

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

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System) میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات کے لیے 
 
 

 

 

 

 برائے میڈیارابطہ 
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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