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 دن۔ اپنا شہر۔ ہمارااپنا ہمارا : سیلی برامپٹن

 

والے سیلی برامپٹن سے سٹی میں بجے تک منعقد ہونے  9تا رات  11جون کو دن  9ڈأون ٹأون برامپٹن میں بروز ہفتہ مورخہ  -برامپٹن، آن 
تہواروں  100اونٹیریو میں منعقد ہونے والی تقریبات اور تہواروں میں سے دو مرتبہ چوٹی کے  موسم گرما کا باضابطہ آغاز ہو جائے گا۔

کمیونٹی کو اپنی کے طور پر انعام یافتہ یہ موقع کمیونٹی کی ایسی ساالنہ تقریب ہے جس میں برامپٹن کی کھلی، دوستانہ اور متنوع 
 صالحیتوں کے اظہار کا موقع میسر آتا ہے اور شہریوں کو سٹی کی ترغیبات اور سروسز کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔

رہاشیوں کے پاس برامپٹن ٹرانزٹ کے ذریعے ایک ڈالر کے ساتھ سیلی برامپٹن  ڈأون ٹأون کے چار گیراجوں میں دستیاب ہو گی۔ ،پارکنگ
 جانے کی سہولت بھی موجود ہو گی۔ اس کا اطالق صرف نقد کرایوں پر ہی ہو گا۔ تک آنے

اس سال کی تقریبات پورے ڈأون ٹأون میں منعقد کی جائیں گی اور ان میں درج ذیل دلچسپ اور خاندانوں کے لیے دوستانہ سرگرمیاں شامل 
 : ہوں گی

 9رات   - 11گارڈن اسکوائر، دن 

 ور تفریح کے ساتھ گارڈن اسکوائر براہ راست ہو جائے گا۔ مرکزی اسٹیج پر تمام مقامی تفریح پیش کمیونٹی کی سرگرمیوں ا
 شامل ہوں گے۔  بھی کی جائے گی جن میں ڈانس کی تعاملی کالسز اور موسیقی کے براہ راست مظاہرے

  تعاملی ویڈیو ُبوتھ، مشہور زمانہ  بڑی موسیکا چیئر پر کمیونٹی آرٹ پروجیکٹ، ایک: ہو گا اس کا حصہپینٹ بائی نمبر بھی
 !مائی برامپٹن سائن اور مزید بہت کچھ

 9رات  - 11مین اسٹریٹ نارتھ، دن 

  ،سال سے زائد عمر کے فروخت کنندگان گلیوں میں معتبر ثقافتی پکوان فروخت کریں  15سیلی برامپٹن کے مقصد کے رنگ
گے اور  اپنے توسیع شدہ ڈھابوں اور سائیڈ واکس پر  رہیںں شامل گے۔ ڈأون ٹأون کے کاروبار بھی اس رنگا رنگ موقع می

 اشیاء فروخت کریں گے۔ 

  برامپٹن کے کثیر الثقافتی تہوار کو چار چاند لگانے کے لیے کارابرام بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہو گا۔ دل کی دھڑکنیں تیز کرنے
 ہو گی۔والے اس مظاہرے میں روایتی ڈانس، موسیقی اور تفریح بھی شامل 

 4شام  - 11کوئیں اسٹریٹ ایسٹ، دن 

 کوئین اسٹریٹ ایسٹ پر کمیونٹی پکنک میں شامل ہو جائیں اور دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ مل کر کھائیں پیئیں۔ 

  گاڑیوں مثالا کرین اور بکِٹ ٹرک وغیرہ کے ساتھ فوٹوگرافی کا  دیوہیکلبچوں کے لیے فوٹوگرافی کی دلچسپی سے بھرپور
 ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ موقع

  

 4شام  - 11کوئیں اسٹریٹ ویسٹ، دن 

  شرکت کرنے والی کھیلوں کی تنظیموں کے پاس جائیں اور ان کی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ برامپٹن بِیسٹ، برامپٹن مائنر
میوں کو نمایاں کپ ٹرافی ٹٔور کے ذریعے کھیلوں کی سرگر MLSاور ایک  905لیکروز، برامپٹن مائنر باسکٹ بال، ریپٹز 

 کیا جائے گا۔ 



 

 

 4شام  - 11مین اسٹریٹ سأوتھ اور کین ولینز اسکوائر، دن 

  معلوماتی ُبوتھوں پر جا کر سٹی کی سروسز کے بارے میں مزید جانیں 

  روڈیو، بائیسائیکل کے بارے میں معلومات، اس کے عالوہ اس سال ریکریئیشنز بائیک فیسٹیول واپس آ رہا ہے، بشمول بائیک
 !انعامات اور پورے خاندان کی دلچسپیوں کا سامان

  الیکشنز کی“Make Your Mark ” مہم مالحظہ فرمائیں اور شمولیت کے مواقع کے بارے میں مزید جانیں۔ 

 :درج ذیل بندشیں مٔوثر ہوں گیسڑکوں کی جون کے لیے  9بروز ہفتہ، مورخہ 

 5:00سہ پہر  - 10:00دن 

 تھیٹر لین تا جارج اسٹریٹ تک/کوئین اسٹریٹ، چیپل اسٹریٹ 

 مین اسٹریٹ سأوتھ، کوئین اسٹریٹ تا ویلِنگٹن اسٹریٹ 

 

 10:00رات  - 10:00صبح 

 تھیٹر لین/مین اسٹریٹ نارتھ، کوئین اسٹریٹ تا نیلسن اسٹریٹ 

اتا ہے۔ پورے اونٹیریو سے عوام الناس  کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ "سیلی برامپٹن سے برامپٹن میں موسم گرما کا باضابطہ آغاز ہو ج
تشریف الئیں اور رنگا رنگ دلچسپیوں سے بھرپور مفت تفریحی مواقع کا لطف اٹھائیں اور ہمارے رہائشیوں کے ساتھ مربوط ہو جائیں۔ 

سے پہلے برامپٹن میں تشریف نہیں الئے، تو یہ ایک خاندان بھر کی تفریح کے لیے کئی شاندار تفریحی سرگرمیاں موجود ہیں۔ اگر آپ اس 
شاندار موقع ہے جس پر آپ تشریف ال کر ہمارے شہر کے پرکشش نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ہمارے ڈأون ٹأون میں منعقد 

 "آپ کو برامپٹن میں جلد دیکھنے کے متمنی ہیں! ہم ہونے والے تہواروں سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔
 میئر لِنڈا جیفری        -

موقع کے بارے میں مزید معلومات اور موسم گرما کی دیگر سرگرمیوں کے بارے میں تفصیالت برامپٹن کے سیر و سیاحت کے  شانداراس 
 ڈأون لوڈ کریں یا سٹی کی ویب سائیٹ سے  www.tourismbrampton.caاس ویب سائیٹ  -رہنماء کتابچے میں موجود ہیں 

www.brampton.ca/events مالحظہ کریں۔ 
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تنوع ہمیں سب سے  ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور 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
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 اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع 

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