
 

 

 

 2018اپریل  4

 تقریبات کے شعبے میں سٹی آف برامپٹن کی شاندار کارکردگی کا اعتراف کر لیا گیا
 ناموں میں شامل 100اور تقریبات اونٹیریو کے چوٹی کے  امپٹن کے پانچ تہواربر

  

ناموں میں شامل کر کے،  تقریبات  100حال ہی میں، برامپٹن کے پانچ تہواروں اور تقریبات کا نام اونٹیریو کے چوٹی کے  -برامپٹن، آن 
 کے شعبے میں سٹی آف برامپٹن کے قائدانہ کردار کو تسلیم کیا گیا ہے۔

کے  2018ناموں کی اپنی ساالنہ فہرست کا اعالن کیا ہے اور اس فہرست میں  100نے چوٹی کے ( FEO)فیسٹِیولز اینڈ اِیونٹس اونٹیریو 
 :کر لیا گیا ہے لیے برامپٹن کے درج ذیل تہواروں کو شامل

 2018جون  9ہفتہ، : سیلی برامپٹن 

 2018جوالئی  1اتوار، : برامپٹن سیلیبریٹس کینیڈا ڈے  

 2018نومبر  11اتوار، : ریممبرینس ڈے پریڈ اینڈ سروس  

 2018نومبر،  16جمعہ، : کرسمس ٹری الئیٹنگ  

 2018دسمبر  31پیر، : برامپٹن نیو ایئرز ایوو 

  www.brampton.ca/eventsاور تقریبات کے بارے میں مزید معلومات یہاں مالحظہ کریں  برامپٹن کے تمام تہواروں

برامپٹن کا سرکاری وزیٹر شہر بھر میں موجود قابِل نظارہ اور لطف اندوز ہونے کی دیگر چیزوں کی مکمل فہرست کے لیے، چیک کریں 
 ۔ 2018گائیڈ برائے 

 : اقتباس

انے پر ہم فخر محسوس ج تقریبات کے شعبے میں فیسٹِیولز اینڈ اِیونٹس اونٹیریو کی جانب سے اپنے شہر کی عمدہ کارکردگی کو تسلیم کیے"
ایک نوجوان اور ثقافتی طور پر مرتعش شہر کے طور پر، برامپٹن میں ہر شخص کے لیے پورا سال منعقد ہونے والی تقریبات  کرتے ہیں۔

 "اور تہواروں کا ایک شاندار سلسلہ موجود ہے۔ برامپٹن میں ہمیشہ دلچسپی کا کچھ نہ کچھ سامان موجود رہتا ہے۔

 یفریلنڈا ج ئریم  -

اپنی کمیونٹیوں کو جوڑ کر رکھنے کی اہمیت کی پہچان ہی ہمارے لیے ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں ہر سال اعٰلی معیار کی تقریبات منعقد "
کرنے کی رغبت دالتا ہے۔ تہواروں اور تقریبات کا انعقاد نہ صرف ہمارے شہر کی فعالیت میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ ان کی جانب 

 "اور سیاحوں کی رغبت کی وجہ سے ہماری معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔  وںروباروں، سرمایہ کاررہائشیوں، کا

 کلچر نڈیا ولپمنٹیاکنامک ڈ کٹر،یباب ڈارلنگ، ڈائر       -
-30- 

 
اری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم 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
ر کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے او

  www.brampton.ca مزید جانیں ۔فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Documents/2018%20Brampton%20Visitors%20Guide.pdf
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Documents/2018%20Brampton%20Visitors%20Guide.pdf
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton


 

 

 
 
 
 

 
 
 

 نتالی سٹوگدل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca  


