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 ( کی خصوصی شرکتJuly Talk( کی تقریبات میں جوالئی ٹاک )Canada Dayبرامپٹن میں کینیڈا ڈے )
 

کی تقریبات کی  (Canada Dayکینیڈا ڈے )( میں ہونے والی Chinguacousy Parkبرامپٹن، اونٹاریو: یکم جوالئی کو چنگ کوزی پارک )

 کی شرکت ہو گی۔ (July Talkجوالئی ٹاک )خصوصی بات 

 

( یافتہ یہ بینڈ رات Juno awardاس رنگا رنگ تفریحی پروگرام میں جو دوپہر بارہ بجے سے رات دس بجے تک جلے گا جونو ایوارڈ )

کن ( پر اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ ٹورنٹو کے پانچ افراد پر مشتمل بینڈ جو اپنے شائستہ لیMain Stageساڑھے آٹھ  بجے مین سٹیج )

(، میٹ میز Billy Talent( کی وجہ سے مشہور ہے بلی ٹیلنٹ )alt-bluesy garage rockکھردرے قسم کے آلٹ بلوزی گیراج راک )

(Matt Mays( آرکلز ،)Arkells( سام رابرٹس ،)Sam Roberts( بیسنارڈ لیکس ،)Besnard Lakes( ویزر ،)Weezer میتھیو گڈ بینڈ ،)

(Matthew Good Bandٹیگن ،) (Tegan( اور سارا )Sara کے ساتھ دورے کر چکا ہے۔ ان کا پچھال سال اپنے دوسرے البم پر کام کرنے )

 میں گزرا ہے جو کہ اس موسم گرما میں ریلیز ہو گا۔

 

 ( جو کہ برامپٹن کے رہنے والے ہیں ایکShane( بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ شین )Shane Harteساڑھے سات بجے شین ہارٹ )

( میں کام کرنے کے عالوہ Good Witch( کی اوریجنل سیریز گڈ وچ )Hallmark Channelاداکار اور پرفارمر ہیں جو ہال مارک چینل )

( میں مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں۔ وہ اپنی پہلی The Next Step( کی مشہور سیرز دی نیکسٹ سٹیپ )Family Channelفیملی چینل )

 نے کا ارادہ رکھتے ہیں۔البم اسی سال ریلیز کر

 

( کی تقریبات میں جن سے موسم گرما کا آغاز ہوتا ہے Canada Day( نے کہا کہ "کینیڈا ڈے )Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

بھر  پورے صوبے سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ مقامی اور بین االقوامی فنکاروں کی ایک زبردست فہرست اور خاندان

کا  ثقافتاور متنوع جاوید کے لیے موزوں سرگرمیوں کے ساتھ اس سال کی تقریبات پہلے سے بھی بہتر ہوں گی۔ آئیے اپنی قوم کی زندہ و 

 ( کو یادگار بنائیں۔Canada Dayجشن منائیں اور اس کینیڈا ڈے )

 

(، اور mini-golf(، منی گولف )petting zoo، پیٹنگ ُزو )(splash pad(، سپلیش پیڈ )amusement ridesاس میں موجود امیومنٹ رائیڈز )

( کی سیر سے ہر عمر کے لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے سٹالز پر paddle boat( میں پیڈل بوٹس )Kids Zoneکڈز زون )

 کپڑے، دستکاری، زیورات، سووینیرز، کھیلوں کے سامان اور مزے مزے کے کھانے دستیاب ہوں گے۔

 

( پر سہ پہر دو بجے ہو گا جس کے بعد کپ کیکس پیش کیے جائیں Community Stageاس تقریب کا باقاعدہ طور پر افتتاح کمیونٹی سٹیج )

 ( کا افتتاح شام چھ بجے کریں گی۔Main Stageگے۔ میئر صاحبہ مین سٹیج )

 

 میں کی گئی آتشبازی کے ایک شاندار مظاہرے پر ہو گا۔ اس شام کا اختتام رات دس بجے کینیڈا کی ایک سو انچاسویں سالگرہ کی خوشی

 

( پر واقع ہے۔ یہاں پارکنگ بہت محدود تعداد میں Bramalea Roadپرامالی روڈ ) 9050( Chinguacousy Parkچنگ کوزی پارک )

ئی گئی مفت شٹل سروس ( کی طرف سے چالBrampton Transitدستیاب ہے۔ شہریوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن ٹرانزٹ )

 کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس شٹل کے مقامات میں شامل ہیں:

 

 ( ماؤنٹ پلیزنٹ گو سٹیشنMount Pleasant GO station) 

 ( ٹرینٹی کامن ٹرمینلTrinity Common Terminal) 

  گور میڈوز کمیونٹی سنٹر(Gore Meadows Community Centre) 

 ( ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکسSouth Fletcher’s Sportsplex) 

 

 پر کال کریں 311یا پر وزٹ کریں  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

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

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

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 
 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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