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 محفوظ کر لیں: تاریخ 2017 (CeleBrampton) سیلی برامپٹن

  رہی ہے  پہنچجون کو تقریب ڈأون ٹأون برامپٹن میں  10 مورخہ بروز ہفتہ،
 

بجے تک شہر کا سب سے بڑا میلہ  9سے رات  11جون کو صبح  10مورخہ : بروز ہفتہ، تاریخ محفوظ کر لیں –مپٹن، آن برا
 شہر میں گرمیوں کے آغاز کے لیے ڈأون ٹأون برامپٹن میں واپس آ رہا ہے۔  ،سیلی برامپٹن

 
 2017ی برامپٹن سیلیبریشن میں تسلیم کیے جانے کے بعد، سیل 100فیسٹیولز اینڈ ایونٹس اونٹاریو کی جانب سے حال میں ٹاپ 

نمائشوں، مقامی فنکاروں، کھانے پکانے کے تجربات اور خاندانوں کے لیے متعامل پروگراموں کے ساتھ ہر کسی کے لیے تفریح 
 مظاہرہ کرے گا۔ شاندار کے ذریعے برامپٹن کی نوجوان، متنوع اور بڑھتی ہوئی کمیونٹی کا 

 
 کے تجربات حاصل کریں۔ سرخیوں میں شامل ہیں: اقسامپورے ڈأون ٹأون میں مختلف 

 کے مقامی میلے میں تبدیل کیا جائے گا، جو برامپٹن کے بہترین  پینے کی اشیاء مین اسٹریٹ نارتھ کو کھانے
 یوسے روشناس کرائے گا۔ روز تھیٹر پیشنٹس اور ان کی خاص ڈشز کے انتخاب کے ساتھ عالمی ذائقوں یریسٹور

(Rose Theatre Patio) مقامی تیار کردہ بیئرز، سائیڈر اور وائین پیش کرے گا۔  

 کھانے پکانے کی ویر برار ریئل کنیڈین سپر اسٹور کی کمیونٹی ٹیبل کے ساتھ سیلبرٹی شیفز جیسن روزو اور رام
 ۔ڈشز پر روشنی ڈالیں گے دنستکنیکوں اور من پ

 آوازیں؛ برامپٹن کا اپنا ان بٹنڈل آرٹس واک آف فیم میں  نائی والیامیں مین اسٹیج پر کیساوا کی اعلی تو ائراسکو نگارڈ
شامل کیے جانے والے، ایکسکو لیوی اور شہ سرخیوں کا حصہ بننے والے، تیزی سے ابھرنے والے شمالی ستارے، 

 جیری کینز موجود ہوں گے۔ 

 بنیں؛ بشمول ایک کمبر  کے ساتھ فیملی فن کا حصہ ائف، گیمز اور تحسمیں مفت متعامل سرگرمیوں، کرافٹ گیج پارک
 جیک شو، ہاکی شوٹ آٔوٹ اور بیوٹی اینڈ دی برامپٹن بیسٹ کے ساتھ مالقات اور خیر مقدم!

  مقامی پروگراموں میں سٹی ہال میں ایک دوسرا اسٹیج شامل ہے جس میں کیرابرام کے زیر انتظام فنکاروں کی
رنے والی برامپٹن کے کرافٹس کی نمائش ک اقسامنفرد پیشکشیں، کمیونٹی تنظیموں کی نمائشیں اور انوکھے فن اور م

 شامل ہوں گی۔ یزنزمارکیٹ آرٹ

 PAMA  اور برامپٹن ہیریٹییج بورڈ کے ساتھ شراکت میں، ہمارے شہر کی بھرپور وراثت کی خوشی کو پورے ڈأون
 ٹأون برامپٹن میں سرگرمیوں، ٹوئرز، کرافٹس اور ہسٹوریکل واکس کے ساتھ منائیں۔

 
لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "ہم اپنے تنوع کو مناتے ہیں۔ یہ ہماری طاقت اور ہمارے شہر کے کردار کی روح ہے۔ سیلی میئر 

لطف، ثقافت، وراثت، فنون اور زبردست لیے ، خاندانوں کے پینے برامپٹن گرمیوں کا آغاز ہے، جب ہماری متنوع کمیونٹی کھانے
سے زیادہ کی آبادی  600,000، جو تمام اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہوتی ہے ٹیاندوز ہونے کے لیے اکھتفریح سے لطف 

 والے متنوع شہر کے طور پر ہم کیا ہیں۔ ہم آپ کو وہاں دیکھنے کے لیے پر امید ہیں۔"
 

 بجے شروع ہو گا، جس میں سرگرمیوں کے اوقات پورے دن کے دوران اور شام کو مختلف ہوں گے۔  11سیلی برامپٹن صبح 
 

 پر مالحظہ فرمائیں۔ www.brampton.ca/eventsتقریبات، تفصیالت اور مقامات کا مکمل شیڈول 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ری عالمی سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہما
جذبہ پیدا کرتے  یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کاکام
۔ پر فالو کریں فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں  ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہیں۔

www.brampton.ca پر مزید جانیں۔ 
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 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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