
 

 

  

       2017جون 14

 آپ کے شہر میں، آپ کا موسم گرما۔
 

کے ( CeleBrampton)بجے کی تقریب میں سٹی آف برامپٹن نے سیلی برامپٹن  9تا شام  11جون کو دن  10مورخہ  -برامپٹن، آن 
ی میں اونٹیریو میں منعقد ہونے ذریعے اپنے موسم گرما کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے، جو شہر کی ایک ساالنہ تقریب ہے اور اس کو حال ہ

 تہواروں میں شامل کر لیا گیا ہے۔  100والے چوٹی کے 
 

چونکہ برامپٹن اپنے مستقبل کے بارے میں ایک بڑی سوچ رکھتا ہے، اس سال سیلی برامپٹن کو بھی  نئے سرے سے ترتیب دیا گیا ہے جس 
یہ کہ برامپٹن کو ایک مرتعش شہر بنانے کے لیے لوگوں کو کس  میں شہر کی بڑھوتری اور تنوع پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور

پورا دن تفریح فراہم کرنے کی روایت جاری رکھی جائے گی، جس میں  وابستہ رکھا جائے۔ اس موقع پر حاضرین کو اپنے ساتھ  طرح
  سرگرمیاں، کھانے پینے کی اشیاء، ثقافت، ورثہ اور فنون کے مظاہرے شامل ہوں گے۔

 
 

 :گیا ہےامپٹن سے موسم گرما کی کئی دیگر دلچسپ اور پرجوش تقریبات کا آغاز بھی ہو سیلی بر

  اکتوبر 7جون تا  17ہر ہفتے کے دن،  -ڈأون ٹأون برامپٹن فارمرز مارکیٹ 

  اکتوبر 5جون تا  22ہر جمعرات کے دن،  -مأونٹ پلیزنٹ ولیج مارکیٹ 

  ستمبر 4ا جون ت 12پورا ہفتہ،  -گارڈن اسکوائر سمر سیزن 

  میں جوالئی، چنگواکوسے پارک 1 -کی تقریبات منعقد کر رہا ہے  150برامپٹن، کینیڈا 

  جوالئی 20ٹ سے آغاز، روایتی گورڈن الئیٹ ف -روز تھیٹر سمر سیزن 

 
پورے سال کے دوران منعقد ہونے والی کینیڈا  سے  معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ایونٹ کیلنڈراِن اور دیگر کئی مواقع کے بارے میں 

 !کی تقریبات کو چیک کرنا نہ بھولیں، اور شمولیت اختیار کریں 150

 
-30- 

 
ں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہی برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں 

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

  
 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca 
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