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 شہر میں اس سے لطف اندوز ہونے کے  آپ کےگرمیاں دہلیز پر کھڑی ہیں اور 
 کئی طریقے موجود ہیں

 

شہریوں کو اپنی کمیونٹی سے لطف  دورانیہ موسم گرما برامپٹن کے لیے تقریبات کا ایک پرجوش موسم بنتا جا رہا ہے، جس  –برامپٹن، آن 
 سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔اور  وں، مارکیٹتہواروںباہر النے کے لیے کئی گھروں سے اندوز ہونے کے لیے 

، جو دو سے ان کا آغاز ہو جائے گا سیلی برامپٹن ےجانے وال ےبجے تک منعقد کی 9سے رات  11جون کو صبح  9 بروز ہفتہ، مورخہ
ریو کا ایوارڈ یافتہ ہے۔ یہ ساالنہ ایک روزہ کمیونٹی جشن برامپٹن کی کھلی، دوستانہ اور متنوع ین اونٹفیسٹیول اینڈ ایونٹ ا   100مرتبہ ٹاپ 

ی کے اقدامات اور سروسز کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سٹی کی ثقافت، کمیونٹی کو ظاہر کرتا ہے اور شہریوں کو سٹ
 اور کئی اقسام کی مقامی تفریحات، پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ لطف ہمراہخاندان کے  ہورثے، فنون، رقص اور کھانوں، بمع

جون کو انتہائی متوقع ڈأون ٹأون برامپٹن فارمرز مارکیٹ مین اسٹریٹ پر شاندار طریقے سے صبح  16مورخہ اس سے اگلے ہفتہ کے روز، 
بجے تک کسانوں، فن کاروں اور تفریح کاروں سے مل سکتے ہیں اور فارم کی تازہ  1بجے کھلے گی۔ مارکیٹ جانے والے افراد دن  7

 پیداوار اور دستکاری کی مصنوعات خرید سکتے ہیں۔ 

الئیں اور  اپنے ساتھ کے لیے گارڈن اسکوائر جائیں۔ ایک کرسی ے افتتاحکوائر میں سیچرڈے نائیٹ موویز کدن ہی بعد میں، گارڈن اساسی 
 سے لطف اندوز ہوں۔ شومنعقد ہونے والی کسی بھی بجے  9بجے اور  7رات 

قریبی مارکیٹ، جو گأوں کے دل میں موجود ہے، پچھلے کچھ ۔ یہ کا شاندار انعقاد ہو گاپلیزنٹ ویلج مارکیٹ  ٹجون کو مأون 21جمعرات، 
جانے کے  سالوں سے مستقل طور پر بڑھ رہی ہے۔ کسانوں اور فروخت کنندگان کی جانب سے فروخت کے لیے منفرد چیزیں پیش کیے

تک  8سے رات  4نڈ تک شام ونگ ویک ایہے۔ یہ مارکیٹ تھینکس گ   موقعگزارنے کے لیے یہ ایک زبردست  میںساتھ اپنی جمعرات کی شا
 چلتی ہے۔

جوالئی  1اپنے کیلنڈر پر چنگواکوسی پارک میں کینیڈا ڈے کی تقریبات کا نشان لگانا نہ بھولیں، جہاں ہم اپنی قوم کا جشن منانے کے لیے 
 فنون کی سرگرمیوں، کھانوں کی مختلف اقسام، ےکشوں اور ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی ککو بطور کمیونٹی جمع ہوتے ہیں۔ پارک کی تمام پیش

 نہ چھوڑیں۔ ہر گز کوکے مظاہرے آتش بازی  پیش کی جانے والے بجے 10رات  موسیقی کی زبردست تفریح اور

، ہفتے کے کسی بھی دن گرمیوں کی زبردست تاثیر کا مزہ لینے کے لیے گارڈن اسکوائر جائیں۔ گارڈن اپنے آغاز سےجوالئی سے  2
ر کی سرگرمیوں میں ہماری پہلی پرائیڈ سیلیبریشن، پسندیدہ ایسٹ کوسٹ کچن پارٹی اور ہمیشہ سے مشہور اسٹامپ 'این' سٹیمپیڈ شامل اسکوائ

 ۔ےک بالی ووڈ فلم نائیٹ شامل ہوں گٹیلنٹ اور ای امیٹیوب کے ستارے، ابھرتا ہوا مق ہیں۔ ہفتہ وار پیشکشوں میں یو

 24کے موسم کا آغاز کرتا ہے، جس میں سمر تھیٹر سیریز شامل ہوتی ہے، جو  2019 - 2018نوع دی روز ایک بھرپور طریقے سے مت
اگست کو شمالی امریکہ کے سب سے بڑے بھنگڑا کے مقابلے سے لطف  4ور سٹی بھنگڑا کے ساتھ ستمبر تک چلتا ہے۔ فال 7 –جوالئی 

جیزڈ کے ساتھ  -، جو یہیں ڈأون ٹأون برامپٹن میں مقامی تنظیم بیاٹھائیں لطفاندوز ہوں اور ابتدائی ستمبر میں ورلڈ آف جیز فیسٹیول کا 
 شراکت داری میں پیش کیا جاتا ہے۔

 پر پائی جا سکتی ہیں۔ www.brampton.ca/eventsیا  وزیٹر گائیڈ 2018اور دیگر کئی سرگرمیاں سٹی آف برامپٹن کی  یہ

  

 اقتباس

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


 

 

، جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں، ہے جب ہماری کمیونٹی اس خوبصورت شہر کے نئے پہلو دریافت کرنے موقع ہوتا"موسم گرما ایک اور ایسا 
 اکٹھی ہوتی کے ساتھ مربوط ہونے کے لیے  برامپٹن کے رہائشیوںی ہ مزے سے بھری سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے اور ساتھ اور مفت

 ، مارکیٹوں اور جشنوں پر دیکھنے کی امید کرتے ہیں۔"ہواروںتہے۔ ہم ان گرمیوں میں آپ کو برامپٹن کے کئی 

 میئر لنڈا جیفری       -
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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۔

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

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔فیس بک پر فالو کریںاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 

 
 
  

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

