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 کی تقریبات کو برامپٹن راک موسیقی کے بڑے ناموں   150کینیڈا 
 اور دیگر کے ساتھ منا رہا ہے (Big Wreck)بِگ ریک 

 
دوپہر سے لے کر  میں کینیڈا ڈے کو منانے کے لیے بیتاب ہے۔ جوالئی بروز ہفتہ کو چنگواکوسے پارک 1سٹی آف برامپٹن  -برامپٹن، آن 

تک منعقد ہونے والی پارٹی میں شامل ہو جائیں جس میں سب کے لیے مزیدار اور مفت سرگرمیاں موجود ہیں، لمبرجیک بجے  10رات 
 ، ملٹی پالٹینیم سیلنگ بِگ ریک اور مزید بہت کچھ۔(Lumberjack Shows)شوز 

 
میں شامل ہو کر ہماری قومی تقریبات  کی 150 کینیڈا کی برامپٹن والی  چنگواکوسے پارک میں منعقد ہونے"میئر ِلنڈا جیفری نے کہا کہ 

یہ تقریبات پورے صوبے سے رہائشیوں اور سیاحوں کو اپنی جانب راغب کر رہی "انہوں نے مزید کہا کہ " کنفیڈریشن کی خوشیاں منائیں
ہ سے اس سال کی ہیں۔ جس میں مقامی اور قومی سطح کے فنکاروں کی موجودگی اور پوری فیملی کے لیے دستیاب سرگرمیوں کی وج

تقریبات یقینی طور پر اس سے پہلے ہونی والی تمام تقریبات سے بہتر ہوں گی۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ ہماری زندہ ثقافت اور 
 ۔"تنوع کی تقریبات میں شامل ہوں اور کینیڈا کے اس قومی دن کو ایک یادگار بنائیں

 
پر مین اسکرین پر جلوہ گر ہوں گے۔ اس بینڈ نے پورے کینیڈا اور  8:25ریک شام پرجوش تفریح سے بھرپور ایک دن کے بعد، بِگ 

کے نام  اسٹریٹ گریسامریکہ میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے بعد، اس سال کے اوائل میں اپنی پانچویں اور تازہ ترین اسٹوڈیو البم 
کے اختراعی سفر میں ایک نئے اضافے  البیٹروز اور گوسٹسز تہ البمعزاز یافسے جاری کی ہے۔ گریس اسٹریٹ کو ان کی دو سابقہ ُجونو ا

  کے طور پر جانا جاتا ہے۔
 

 inbrampton.com، جس کے مین اسٹیج کی میزبانی کے فرائض CIBCاور   RBCاس موقع کے جزوی تعاون کنندگان میں شامل ہیں 
بھی شامل ہوں گے، جن کی تازی ترین البم کا ( Yukon Blonde)ے کے خالد ایواُمورا سنبھالیں گے۔ تفریحی سلسلے میں یُوکون بلونڈ

کے نام سے ہوا تھا۔ البم کی ٹون پوپ کی مسرتوں پر مشتمل ہے، جس میں اسپکی گٹار پر بجائے جانے والے بلونڈے  آنمیں  2015اجراء 
 ۔ "سیچر ڈے نائیٹ"ٹریک سے لے کر شاندار ہم آواز ٹریک شامل ہیں، جیسے کہ لیڈ سنگل 

 
ان تقریبات میں ہر عمر کے لوگوں کی دلچسپی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے جس میں آٹو گروپس کمیونٹی زون میں تفریح سے بھرپور 

س میں کمیونٹی اسٹیج پر فیملی کے لیے فن کے مظاہرے، پھوال ہوا ِکڈز زون اور لمبرجیک شو جک دن سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے، ای
رٹنز اور ٹِیلس کے زیر تعاون ایک تعاملی اسپورٹس زون آپ کی مہارتوں کی جانچ کے لیے موجود ہو گا اور مارکیٹ شامل ہوں گے۔ ٹِم ہو

 اسٹال موجود ہوں گے جن سے آپ کینیڈا ڈے کی سوغاتوں اور مزیدار کھانوں کا لطف اٹھا سکیں گے۔ 
 

ہوں، اسپیلیش پیڈ اور پالتو جانوروں کے چڑیا گھر  میں تشریف  پارک کے نئے دلکش فوارے کے پانی کی خوبصورتی سے لطف اندوز
 الئیں، منی گالف کا ایک رأونڈ لیں یا پورا دن ایک سکون آور پیڈل بوٹ کی سواری کریں۔ 

 
ں، جس کے بجے مین اسٹیج پر میئر ِلنڈا جیفری اور کونسل کے اراکین کے ساتھ باضابطہ افتتاحی تقریب میں شمولیت اختیار کری 2:30دن 

 بعد ہر دلعزیز سیلیبرٹیز بھی جلوہ گر ہوں گی۔ 
 

 ُموسکوکا چیئر پروجیکٹ
مقامی فنکاروں، طلباء اور رہائشیوں کی جانب سے تیار کردہ منتخب کرسیوں کی نمائش پورے پارک اور کمیونٹی میں کی جائے گی۔ دن 

 وجیکٹ کی نقاب کشائی کی جائے گی۔بجے کی افتتاحی تقریب کے اختتام پر کمیونٹی اسٹیج پر ہی پر 2:30
 

 بجے کینیڈا کی کنفیڈریشن کی خوشی میں آتش بازی کا ایک یادگار مظاہرہ پیش کیا جائے گا۔  10شام کے اختتام پر رات 
 
 
 
 
 
 



 

 

کی جاتی برامیال روڈ پر واقع ہے۔ موقع پر پارکنگ کی سہولت نہایت محدود ہے۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی  9050چنگواکوسے پارک 
 :ہے کہ وہ برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے چالئی جانے والی فری شٹل سروس کا فائدہ اٹھائیں۔ شٹل درج ذیل مقامات سے چالئی جائے گی

 مأونٹ پلیزنٹ گو اسٹیشن •
 ٹرینیٹی کامن ٹرمینل •

 گور میڈوز کمیونٹی سنٹر •
 شیریڈن کالج  •

 
 :برائے مہربانی نوٹ کریں

 عالقے کو متاثر کرے گیروڈوں کی بندش پورا دن  •
 پروگرام اور فنکار بغیر کسی پیشگی نوٹس کے تبدیل ہو سکتے ہیں •
 آتش بازی کے مظاہرے کا انحصار موسم کی صورت حال پر ہو گا •

 
 پر کال کریں۔ www.brampton.ca 311مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 
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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 سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

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

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 زا کوکسلی
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.8657   |lisa.cox@brampton.ca  

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/388
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton

