
 

 

 

  2018                                                                                                                                     نومبر 09

 نومبر 18تا  16 -نٹر الئیٹس ویکینڈ برامپٹن میں و  

  

 !چھٹیوں کا موسم آ رہا ہے –آنے واال ہے  لمحہ یکامیں سے  لمحاترجوش برامپٹن میں انتہائی پ   –برامپٹن، آن 

 تک کچھ  نومبر 18تا  16ونٹر الئیٹس ویکینڈ سے کرے گا، جس میں  ا باضابطہ آغازکے چھٹیوں کے موسم ک 2018 ،سٹی آف برامپٹن
 ۔شاندار سلسلہ خصوصی طور پر مرکز نگاہ رہے گاایک زبردست تقریبات کا 

 ( Holiday Pop-Up Shoppe) ہالیڈے پاپ اپ شاپی
سٹی آف برامپٹن کی پہلی ہالی ڈے پاپ اپ شاپی کے لیے تیار ہو جائیں، جس میں سٹی ہال آٹریم اور کنزرویٹری میں اپنی نوعیت کے منفرد 

موسم سرما کی آسائشوں کا کے لیے  بھر کی دلچسپیوں ، مزیدار کھانوں اور خاندانائفپر موجود ہوں گے، جو منفرد تح وینڈرز نمایاں طور
 جگمگاتے ۔ اس سال کی مارکیٹ میں اپنا زیور خود بنانے کے اسٹیشن، سیب کے گرم سرکے اور انتہائی ایک دلکش ماحول بنائیں گے

 موجود ہوں گی۔ گلوکاروں جیسی جشن کی نمایاں خصوصیات

  ،10تا رات  6نومبر کو شام  16جمعہ 

  ،10تا رات  10نومبر کو صبح  17ہفتہ 

  ،3تا دن  11نومبر کو صبح  18اتوار 

 کلک کریں۔ یہاںمزید تفصیالت، بشمول تفریحی سرگرمیوں اور وینڈرز کی تفصیالت کے لیے 

 ( The Annual Tree Lighting Ceremony) ساالنہ ٹری الئیٹنگ تقریب
ایک ساتھ برامپٹن کے رہائشی ساالنہ ٹری الئیٹنگ تقریب برامپٹن میں چھٹیوں کے موسم کے باضابطہ آغاز کے جشن کی تقریب ہوتی ہے۔ 

 کے لیے کرسمس الئیٹس کے روشن ہونے زیادہ سے  10,000فٹ کے صنوبر کے درخت پر  60مل کر، کین وہلینز اسکوائر میں سٹی کے 
کی جانب سے منتظم شدہ موسیقی کی تفریح اور پورے خاندان کے لیے ( B. Jazzed)میں بی جیزڈ  گے۔ اس تقریب گنیںالٹی گنتی 

  اندرونی اور بیرونی تیوہاری سرگرمیاں موجود ہوں گی۔

  ،8تا رات  6نومبر کو شام  16جمعہ 

 کلک کریں۔ یہاںمزید تفصیالت، بشمول تفریحی سرگرمیوں اور سڑکوں کی بندش، کے لیے 

 ( The Brampton Santa Claus Parade) برامپٹن کی سینٹا کالز پریڈ
سب سے پرانی روایات میں سے ایک، ساالنہ برامپٹن سینٹا کالز پریڈ ریجن آف پیل میں سب سے بڑا ایک روزہ تہوار ہے اور  یبرامپٹن ک

ا موقع کو برامپٹن میں خوش آمدید کہنے ککالز  زجاتی ہے۔ پریڈ اور سینٹا اور مسکی پریڈ سمجھی  وقتکینیڈا میں سب سے بڑی رات کے 
یومز میں ملبوس کرداروں اور مزید چیزوں سے بھری ٹکاسرنگا رنگ  اور وں، فلوٹس، مارچنگ بینڈزیروشن چماتی۔ چمضائع نہ کریں ہر گز

 شام سے لطف اندوز ہوں۔
 

  ،7تا رات  5نومبر کو شام  17ہفتہ 

 کلک کریں۔ یہاںمزید تفصیالت، بشمول پریڈ کا راستہ، پریڈ کی تاریخ اور سڑکوں کی بندش، کے لیے 

 (Photos with Santa and Mrs. Claus) کالز کے ساتھ تصاویر زسینٹا اور مس
۔ تمام لوگوں کو ایک تصویر کے لیے ساتھ کھڑے ہونے بنوائیںکالز کے ساتھ اپنی تصویر  زاور سینٹا اور مس تشریف الئیںہال میں  سٹی

 کے لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Holiday-Pop-Up%20Shoppe.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Tree-Lighting-Ceremony.aspx
https://bramptonsantaclausparade.com/home


 

 

  

  ،3تا دن  11نومبر کو صبح  18اتوار 

 حاصل کر سکتے ہیں۔سے  یہاںآپ ونٹر الئیٹس ویکینڈ کے لیے تقریبات کا پورا شیڈول 

ٹی ہال، ویسٹ ٹاور، : سہو گیسے پورے ویکینڈ کے لیے مفت پارکنگ دستیاب  بجے 7راجوں میں جمعہ کو شام یتمام ڈأون ٹأون میونسپل گ
  یٹر۔، جان اسٹریٹ اور روز تھیائرنیلسن اسکو

مہم کی حمایت کرنے ( Toys for Tots)تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ پیل ریجنل پولیس کی ٹائز فار ٹاٹس 
فوڈ بینکس کو  موجودکے لیے ایک بغیر شاپر واال کھلونا بطور تحفہ یا خراب نہ ہونے والی کھانے کی کوئی چیز الئیں، جو برامپٹن میں 

  ۔ے ہیںجا سکت ےمرکزی داخلے پر چھوڑ عطیہ کر دی جائے گی۔ عطیات ویکینڈ کے دوران سٹی ہال کے

 اقتباس
باضابطہ طور پر برامپٹن میں چھٹیوں کے موسم کا آغاز کرے گا اور ہم سٹی ہال کیمپس میں آپ کی میزبانی کرنے کے "ونٹر الئیٹس ویکینڈ 

رقص اور مزید بہت  روشنیاں، موسیقی، –لیے پرجوش ہیں! اس سال کے ونٹر الئیٹس ویکینڈ میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ شامل ہے 
  چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔"یقینًا کو  یدار موقعکچھ۔ آپ اس مز

 باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر       -

-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۔

۔ ہم یڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہےعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کین
برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  ممتنوع 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

 کرسٹین شرما
 میڈیا ریلیشنز

 سٹی آف برامپٹن
christine.sharma@brampton.ca905.874.2880 |  

   
 
 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca

