
 

 

 

 2018جون  25

 

 اور کینیڈا کی موسیقی کے افق کا درخشاں ستارہ ٹوم کوچرین  (Tyler Shaw)ٹائلر شاو 
 گے ئیںتقریبات میں اسٹیج پر چھا بمعہ ریڈ رائیڈر جو سٹی کی کینیڈا ڈے کی

 
سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شامل ہو  جوالئی کو چنگواکوسی پارک میں کینیڈا ڈے کی خوشیاں منانے میں 1بروز اتوار، مورخہ  -برامپٹن، آن 

 جائیں۔ 
 

پر پالٹینم سیلنگ آرٹسٹ، پروڈیوسر اور اداکار ٹائلر  7:15بجے تک جاری رہنے والے دلکش تفریحی پروگرام میں شام  10دوپہر تا رات 
اج بادشاہ ٹوم کوچرین بمعہ پر کینیڈا ڈے کی موسیقی کی دنیا کے بے ت 8:30شاو کے فن کے مظاہروں سے لطف اٹھائیں، جس کے بعد شام 

 ریڈ رائیڈر اپنے مداحوں کے سامنے اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے اور اپنے فن کا شاندر مظاہرہ کریں گے۔ 
 

، برامپٹن آٹو مال اور برامیلیہ سٹی سنٹر کے تعاون سے منعقد ہونے والی اس تقریب میں موجود ہر عمر کے RBC، ٹِم ہارٹن، TDٹیلوس، 
کے لیے مفت دلچسپ سرگرمیاں دستیاب ہوں گی، بشمول کمیونٹی اسٹیج پر فیملی پرفارمینس اور بچوں کے لیے  و حضرات خواتین شائقین

رنگا رنگ تفریحی سرگرمیاں۔ فروخت کنندگان کے اسٹالوں پر کینیڈا ڈے کے حوالے سے یادگار تحائف، دستکاروں کے فن پارے، کمیونٹی 
پینے کی مزیدار اشیاء دستیاب ہوں گی۔ ایک نہایت معمولی فیس پر بچوں کے لیے انفلیٹ ایبل ِکڈز  آرٹ پروجیکٹ کے فن پارے اور کھانے

 ! زون بھی دستیاب ہو گا
 

 و کا دورہ کریں، منی گالف کا ایک چکر لگائیں یا پورا دن پرسکون پیڈل بوٹ کی سواری کا لطف اٹھاتے رہیں۔اسپلیش پیڈ اور پیٹنگ ز  
 

تقریب میں میئر لِنڈا جیفری اور کونسل اراکین کے ساتھ شریک ہو جائیں، جس کے بعد باضابطہ پر افتتاح کی  2:30 کمیونٹی اسٹیج پر دن
  کپ کیکس کے ساتھ لطف اندوز ہونے کا موقع ہو گا۔

 
ع کی مناسبت سے ویں سالگرہ کے موق151بجے ایک شاندار آتش بازی کے مظاہرہ کے ساتھ ہو گا جو کینیڈا کی  10پارٹی کا اختتام رات 

 منعقد کی جائے گی۔   

 
برامیلیہ روڈ پر واقع ہے۔ پارکنگ انتہائی محدود ہے۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن  9050چنگواکوسی پارک 

 :یٹرانزٹ کی جانب سے چالئی جانے والی فری شٹل سروس کا فائدہ اٹھائیں۔ شٹل درج ذیل مقامات سے چالئی جائے گ

  مأونٹ پلیزنٹGO اسٹیشن 

 ٹرینٹی کامن ٹرمینل 

 گور میڈوز کمیونٹی سینٹر 

  شیریڈن کالج 
 

 :برائے مہربانی نوٹ کریں

 گرد و نواح کی سڑکوں پر ٹریفک پورا دن بند رہے گی 

 پروگرام اور فنکار بغیر اطالع کے تبدیل ہو سکتے ہیں 

 آتش بازی کا انحصار موسم کی صورت حال پر ہو گا 
 

 پر کال کریں۔ 311مالحظہ کریں یا  www.brampton.ca/events  معلومات، بشمول تقریبات کی تفصیلی فہرست کے لیے مزید
 

 :اقتباس
وگ شوق سے تشریف سے ل GTAبرامپٹن میں کینیڈا ڈے کی تقریبات میں ہر سال ہونے والے اضافے پر مجھے فخر ہے، جس میں پورے "

التے ہیں۔ مقامی اور بین القوامی تفریحی سرگرمیوں کے ایک عظیم سلسلے، دلچسپ سرگرمیوں اور آتش بازی کے دلکش مظاہروں کے 
ساتھ اس سال کی تقریب سے قوی امید ہے کہ یہ تمام لوگوں کی دلچسپی کی واحد تقریب ہو گی۔ ہماری قوم کی محرک ثقافت اور تنوع کو 

 ۔"ویں سالگرہ کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنائیں151میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور کینیڈا کی منانے 
 یفریلنڈا ج ئریم -
 
 

http://www.brampton.ca/events


 

 

 :فنکاروں کے متعلقکچھ 
 ٹائلر شاو

کو ریلیز " ٹِکس گ ڈ نائی"میں چوٹی کے گانے  2012کینیڈین نے  -ٹائلر شاو ایک پالٹینم سیلنگ فنکار، پروڈیوسر اور اداکار ہے ۔ چائنیز 
ایوارڈ جیتا اور اس کو  JUNOمیں ٹائلر نے  2014کو چھو لیا۔ کی حد کیا اور اس دلکش ٹریک نے دیکھتے ہی دیکھتے پالٹینیم سیلز 

میں ریلیز ہونے والی اپنی البم میں سے اپنے  2015۔ اس کے  بعد اس نے 'کے لیے منتخب کر لیا گیا' بریک تھرو آرٹسٹ آف دی ایئر'
 ۔ ہے کو ریلیز کیا" ِوِکڈ"اور " ہأوس آف کارڈز"مستند گولڈ ٹریکس 

 
فن مثالا شان مینڈیز اور ایلیشیا کارا کے عالوہ سیلینا گومز کے ساتھ بھی  اپنے فن کے جوہر دکھائےٹائلر نے متعدد عظیم فنکاروں کے ساتھ 

کے موسم بہار  2017د صالحیتوں کے مالک اس فنکار نے حال میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے ہیں اور ۔ متعدکے مظاہرے کیے
میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ٹائلر کی انتہائی متوقع سوفومور البم کا پہال سنگل ' دی ِمیننگ آف الئف'میں ریلیز ہونے والی فیچر فلم 

 بھی اب دستیاب ہے۔" کاشیئس"سلسلہ
 

 ٹوم کوچرین  
گانا نویس اپنے فن کے جوہر دکھانا شروع کیے، تو  /کی دہائی کے اوائل میں س روں کے بادشاہ ٹوم کوچرین نے جب بطور گلوکار 70
میں اپنی ہر دلعزیز اور  1991س روں نے ٹورانٹو کے کافی ہأوسز میں خوب دھوم مچائی اور  ک ولے کے منظر میں ان کے دیے گئےیور

' میڈ میڈ ورلڈ'کے ساتھ ان کی ایک اور دھماکہ دار البم ! ویں سالگرہ منا رہی ہے25، جو اس سال اپنی 'الئف از آ ہائی وے'سیریز چوٹی کی 
ملین یونٹس سے زیادہ اور اندرون ملک نایاب ڈائمنڈ سیلز  3دنیا بھر میں )نے بین االقوامی سطح پر اپنی عظیم کامیابیوں کا خوب لوہا منوایا 

، جس سے ٹوم جو ایک مہم جو راکرز ہیں کے لیے ریڈ رائیڈر کی کامیابیوں میں وہ ایک محرک ثابت (کرنے کا اعزاز حاصل کیاحاصل 
ملین سے زیادہ کی فرخت کی ہے۔  اپنے اس طویل اور  6ہوئے۔  اپنی دیگر ریکارڈنگز کے ساتھ مشترکہ طور پر انہوں نے دنیا بھر میں 

سال سے زیادہ عرصہ پر محیط ہے، ان کی فرینکلین مہم کو ان کے دیگر عظیم سلسلوں لیہن لیک اور  40 شاندار سفر کے دوران جو اب
 مینٹوبا سے زیادہ وسعت اور پذیرائی نصیب ہوئی۔   

 
ے تنظیموں ک مختلف اپنی شاندار کارکردگی کے جھنڈے گاڑنے کے عالوہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کام کرنے والی کوچہ بہ کوچہ

اپنے عظیم کارناموں کی بناء پر کینیڈا کے باسیوں کے دلوں میں گھر بنانے کے ساتھ ساتھ ٹوم نے اعلٰی  انسانی خدمت کے توسط سے
آرڈر کام بھی جاری رکھا ہوا ہے۔  کا اپنا کی تخلیق( مزید نئی ریکارڈنگز اور کئی سنگل ریلیز 5کے بعد ' میڈ میڈ ورلڈ)'درجے کے مواد 

ایوارڈز  JUNOعدد  8یسیپئنٹ کے ایک افسر اور کینیڈا کے میوزک ہال آف فیم کے نامزد شدہ ہونے کے عالوہ کوچرین نے آف کینیڈا ر
ایلن واٹرز ہیومینٹیرین ایوارڈ اور ایک گرامے  2013اور انڈسٹری کے دیگر کئی عالیشان اعزازات بھی حاصل کر رکھے ہیں، بشمول 

 نامزدگی بھی حاصل کی ہے۔
 

-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  رامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ب

ہے اور ہماری عالمی 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 
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.ca مزید جاننے کے لیے  پر فالو کریں۔ فیس ُبکاور  ٹویٹرر نڈر ہو۔ ہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا او

 ۔مالحظہ فرمائیں
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