
 

 

 

 2018جوالئی  16

  

 کی گارڈن اسکوائر میں دوبارہ واپسی( Stomp N’ Stampede)جوالئی کو اسٹامپ این سٹیمپیڈ  22

بچوں کی ! کنٹری میوزک کا لطف اٹھائیںبجے تک تمام  8 - 4جوالئی کو برامپٹن کے گارڈن اسکوائر میں شام  22 -برامپٹن، آن 
نس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنا کأو بوائے ہیٹ اور بوٹ ڈأون ٹأون برامپٹن میں لے کر سرگرمیوں، مزیدار کھانوں، موسیقی اور ڈا

دھنیں بکھیریں گے جبکہ آپ ویسٹ کوٹ شفل سیکھ سکیں گے اور آپ کے  کنٹری میوزک کیجونی ِریویکس ہوا کے دوش پر  DJ آئیں۔
 ھی موجود ہو گا۔ڈانسرز سے الئن ڈانسنگ سیکھنے کا موقع ب' ڈبل ٹربل الئن'پاس 

اور  6:15شام  ۔کنٹری میوزک اسٹار کے فاتح ہیںنیکسٹ کے 2016اس سال اسٹامپ این سٹیمپیڈ کے ہیڈالئنر ساچا ویساجی ہوں گے، جو 
 پر، ساچا دو سیٹس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ 7:30

، اس سال موسم گرما کے دوران آپ کی ملکی تقریبات ڈأون ٹأون برامپٹن میں موجود ایک مرتعش اور محرک عوامی جگہ گارڈن اسکوائر
اور گارڈن اسکوائر کے پروگراموں کی  پوری تفصیل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے،  اسٹامپ این سٹیمپیڈ  کا مرکزی مقام ہو گا۔

 :یا سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کریں  www.brampton.ca/gardensquare مالحظہ کریں

facebook.com/brampton.gardensquare∙  twitter.com/gardensqlive∙  instagram.com/garden.square 

 :اقتباس

گارڈن اسکوائر میں منعقد ہونے والے موسم گرما کی تقریبات میں ہمارے تمام رہائشیوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ مشہور زمانہ "
کنٹری میوزک کی اس  کر اسکوائر میں تشریف الئیں اوراسٹامپ این سٹیمپیڈ کا دلدادہ ہر شخص باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ باہر نکل 

 ۔"ب میں شرکت کریںتقری ہر دلعزیز

 -یفریلنڈا ج ئریم       -

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  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز می
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  w.brampton.cawwمزید جاننے کے لیے  پر فالو کریں۔ فیس ُبکاور  ٹویٹرکی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں شہر بنانے 
 فرمائیں۔
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