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 گارڈن اسکوائر میں موسم بہار کی آمد

 

نے کے لیے پورے موسم بہار کے دوران جاری رہنے والے پروگراموں اور خاندان دوستانہ سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو  -برامپٹن، آن 
 LEDبراہ راست تفریح، بڑی : شہر کے فنون و ثقافت کے متنوع پروگراموں میں شرکت کریں، بشمول! گارڈن اسکوائر میں تشریف الئیں

قع اسکرین پر ُمووی نائیٹس، مقامی فنکاروں اور مزید کئی دلکش پروگراموں کا لطف اٹھائیں۔ ڈأون ٹأون میں کوئین اور مین اسٹریٹس پر وا
 ارڈن اسکوائر، موسم بہار کی آب و تاب سے بھرپور طور پر لطف اندوز ہونے کی ایک عالیشان جگہ ہے۔ گ
 
 

 :اس سال کی جھلکیوں میں شامل ہیں

 جوالئی کو گروپ اسٹیجوں سے فائنلز تک کھیلوں کو نشر کیا جائے گا۔ 15مورخہ ! گارڈن اسکوائر میں ورلڈ کپ کی دھوم دھام 

  جوالئی کو برامپٹن فرسٹ پرائیڈ کی تقریب میں خاندان دوستانہ تفریح، فن کے مظاہرے، موسیقی اور مزید  8بروز اتوار مورخہ
 بہت کچھ پیش کیا جائے گا۔

  اپنا کأوبوائے ہیٹ اور ُبوٹ سمیٹیں اور آگے چلیں۔ -سٹیمپیڈ ' جوالئی کو سٹامپ این 22مورخہ 

  ی مرتبہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، مفت ورکشاپس، اسٹریٹ ڈانس کے مقابلے ریک، جو اس سال پہل' اگست کو پارکس این 12مورخہ
 اور سوشل ڈانسنگ کے مظاہرے پیش کریں گے۔

  دی ایسٹ کوسٹ کچن پارٹی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش ہو گی۔ میریٹائمرز اور 'اگست کو شہر کی ہر دلعزیز  26مورخہ
ہ تشریف الئیں اور تفریح، مختلف سرگرمیوں اور مزیدار کھانوں سے ایسٹ مین لینڈرز کو ایک جیسی دعوت دی جاتی ہے کہ و

 کوسٹ کی ثقافت کا جشن منائیں۔ 

 www.brampton.ca/gardensquareگارڈن اسکوائر وہ جگہ ہے جہاں برامپٹن میں زندگی سما جاتی ہے۔ تقریبات کی مکمل فہرست 
 مالحظہ کریںپر 

 بجے 7شام ∙ برامپٹن آن سکرین : ہر پیر 

 بجے 7شام ∙ ( صرف نوجوانوں کے لیے)اَن باکسڈ : ہر منگل 

 بجے 7شام ∙  برامپٹن آن سٹیج: ہر بدھ 

 بجے 7شام ∙  بالی ووڈ فلم نائیٹس: ہر جمعرات 

 بجے ہیڈالئنر 9شام | بجے اوپنر  8شام ∙ فرائیڈے نائیٹ الئیو : ہر جمعہ 

 بجے  9شام | بجے  7شام ∙ سیچرڈے نائیٹ ُموویز: ہر ہفتہ 

 خصوصی تقریبات: ہر اتوار 

کے انتہائی زرخیز اور متنوع موسم بہار کا آغاز ہو گا اور یہ سلسلہ  2019 – 2018میں موسم بہار کی تھیٹر سیریز کے ساتھ تھیٹر  روز
اگست کو شمالی امریکہ کے بنگڑہ کے سب سے بڑے مقابلے کا لطف اٹھائیں جو فالور سٹی  4 ستمبر تک جاری رہے گا۔ 7جوالئی تا  24

تہوار کی خوشیاں منائیں جس کے افتتاحی کلمات بنگڑہ کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔ ستمبر کے مہینے کے آغاز میں ورلڈ آف جاز 
 کے ساتھ شراکت داری میں پیش کیا جائے گا۔( B-Jazzed)جازڈ -کریں گے اور یہ برامپٹن کی تنظیم بی پیشمائیکل کیشامر 

 

 اقتباس

خاندان، دوستوں اور ہمارے رہائشی ایک محرک شہر کو پسند کرتے ہیں جس میں پرجوش عوامی مقامات موجود ہوں جہاں پر وہ اپنے "
کمیونٹی کے ساتھ اکٹھے ہو سکیں۔ گارڈن اسکوائر اور روز تھیٹر ان کے لیے ایسے ہی دو اہم مقامات ہیں۔ اس موسم بہار کے دوران ڈأون 

امان موجود ٹأون برامپٹن میں پیش کیے جانے والے پروگرام ثقافتی طور پر متنوع اور خیرمقدمی ہیں اور ان میں ہر کسی کی دلچسپی کا س
اسکوائر اور ڈأون ٹأون میں تشریف الئیں اور اس  گارڈن ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ان زبردست مواقع کا حصہ بننے کے لیے آپ

 "کمیونٹی میں پائے جانے والے خیرمقدمی احساسات کا لطف اٹھائیں۔

www.brampton.ca/gardensquare
http://www.rosetheatre.ca/


 

 

  یفریلنڈا ج ئریم      -
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وجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز ت برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔
ڑھاتا ہے۔ ہم می کامیابی کو بعلیحدہ 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  پر فالو کریں۔ فیس ُبکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 فرمائیں۔

 
 

 
  

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
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