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 نیو ایئرز لیوی کے موقع پر میئر اور کونسل کے اراکین کے ساتھ شریک ہو جائیں
 

بجے تک  3تا  1جنوری کو بوقت دن  20برامپٹن میں نیو ایئرز لیوی کی تقریب اپنے روایتی انداز میں  بروز ہفتہ مورخہ  -برامپٹن، آن 
پر کھلیں گے۔ میئر جیفری اور کونسل کے اراکین کے ساتھ مالقاتوں کے دوران مقامی  12:30سٹی ہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ دروازے دن 

 تفریحی پروگراموں اور ریفریشمنٹس کا لطف اٹھائیں۔ 
 

مارچ کو جلوہ گر ہو رہی ہے، کو فروغ دینے میں ہماری مدد کے لیے مہمان خصوصی  11اور  10راجرز ہوم ٹأون ہاکی جو برامپٹن میں 
 وف موقع پر موجود ہوں گے۔  نِک انٹر

 
، تو گیج پارک پر اسکیٹنگ کی ایک دوپہر یاجازت د نے رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اسکیٹس ساتھ الئیں اور اگر موسم

 سے لطف اندوز ہوں۔  
 

پر  311یا مالحظہ کریں  www.brampton.ca تقریبات کے متعلق معلومات کے لیےلیوی اور سٹی آف برامپٹن میں ہونے والی دیگر 
 کال کریں۔

 
 :اقتباس

 
برامپٹن کے رہائشیوں کے ساتھ مالقات اور بات چیت کرنا مجھے نہایت اچھا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نیو ایئرز لیوی سے بے حد "

یت میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں، جس میں عوام کو اپنے منتخب کردہ لطف اندوز ہوتی ہوں۔ طویل عرصے چلی آنے والی اس روا
 نمائندگان سے ملنے اور نئے سال کی خوشیاں منانے کا ایک نادر موقع میسر آتا ہے۔

 میئر لنڈا جیفری -
 

-30- 
 

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۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
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

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

 فرمائیں۔
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