
 

 

 

 2018اکتوبر  9

 اس خزاں میں برامپٹن میں زبردست چیزیں آ رہی ہیں

ہے اور اپنے ساتھ پورے خاندان کے لطف اندوز ہونے کے لیے کئی مفت، جشن والی سرگرمیاں  یخزاں پہنچ آئ –برامپٹن، آن 
 الئی ہے۔

وں، بچوں کے لیے خاص تھیم والی چیز  اکتوبر، بروز اتوار سے دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ 14مداحوں کی پسندیدہ "فرائیڈے نائیٹس" 
کے لیے کسی قسم کی رجسٹریشن موسیقی، اسکیٹنگ اور دیگر 'دلچسپی سے بھرپور شاندار سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں۔ شرکت کرنے 

چیز )ایک چیز فی بندہ( کا عطیہ دے کر تیراکی اور اسکیٹنگ میں )جہاں قابل کسی ونے والی کھانے کی ورت نہیں۔ خراب نہ ہرکی ض
 ہیں۔ چلتیبجے تک  9سے رات  6اطالق ہو( داخلہ مفت ہے۔ تمام سرگرمیاں شام 

 کو ہو گی۔ 2018نومبر  1موسم کے اختتام کے لیے، دسویں ساالنہ پمپکن پارٹی 

 کے لیے نیچے دیکھیں:تقریبات کی مکمل فہرست 

 فرائی ڈے نائیٹس:
  

 اکتوبر 14بروز اتوار، 
 گرین برائر ریکریئیشن سنٹر

 بون فائر اور ویگن کی سواریاں 
 چہرے پر پینٹنگ 
 ہانٹڈ اکیٹ 

  
 اکتوبر 19بروز جمعہ، 

 سنچری گارڈنز ریکریئیشن سنٹر

 پمپکن کی سجاوٹ 
 ایئر برش/فیس پینٹنگ 
 سواریاں بون فائر اور ویگن کی 

  
 اکتوبر 20بروز ہفتہ، 

 لوفرز لیک ریکریئیشن سنٹر

 پمپکن کی سجاوٹ 

  سواریاںبون فائر اور ویگن کی 

 چہرے پر پینٹنگ 

  
 اکتوبر 26بروز جمعہ، 

 گور میڈوز کیمونٹی سنٹر

  کی سواریہانٹڈ ویگن 

 سوئم سویمپ 

 زامبی زومبا 

http://www.brampton.ca/EN/RESIDENTS/community-centres/pages/fright-night.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/Greenbriar-Recreation-Centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/Century-Gardens-Recreation-Centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/Loafers-lake-recreation-centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/gore-meadows-community-centre/pages/welcome.aspx


 

 

 پروفیسرز لیک ری کریئیشن سنٹر

 اندھیرے میں جیو کوچنگ 

 اسپوکی فوٹو بوتھ 

 ہانٹڈ ویگن رائیڈز 

  گریٹ پمکن پارٹی:

 نومبر 1بروز جمعرات، 
 گارڈن اسکوائر، ڈأون ٹأون برامپٹن

 
 8رات  – 6شام 

 م کی جانب سے براہ راست تفریحرانوائرڈ 

 الئیو گلو پرفارمنس 

 کوکی ڈیکوریٹنگ 

 ایئربرش ٹیٹوز 

 گھومتا جادوگر 

پمپکنز کو مشہور گریٹ پمپکن اسمیش کا حصہ بننے سے پہلے ایک آخری مرتبہ روشن  ےی ہیلووین کاسچیوم پہنیں اور اپناپن
 کرنے کے لیے ساتھ الئیں۔ بارش ہو یا دھوپ، تقریبات جاری رہیں گی۔

 www.brampton.caمزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 

 اقتباس

"اس خزاں میں موسم کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے برامپٹن میں گھومنے کے لیے کئی مواقع موجود ہیں۔ میں رہائشیوں کی حوصلہ 
نے والی افزائی کرتی ہوں کہ وہ فرائیٹ نائیٹس اور دسویں ساالنہ گریٹ پمپکن پارٹی کے لیے باہر نکلیں اور سٹی کی جانب سے پیش کی جا

 جشن کی پرلطف سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں۔"

                                                                                                                 میئر لنڈا جیفری       -

-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۔

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 پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
 

 
 
 
  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا ریلیشنز

 آف برامپٹنسٹی 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/professors-lake-recreation-centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pumpkin-Party.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

