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 دسمبر کو منعقد کی جائے گی 3برامپٹن سٹی کونسل کی افتتاحی تقریب 
 تقریب کو براہ راست نشر کیا جائے گا

 8تھیٹر لین میں بوقت شام  1دسمبر کو روز تھیٹر،  3سٹی آف برامپٹن اپنی نئی کونسل کی افتتاحی تقریب بروز پیر، مورخہ  -برامپٹن، آن 
کی مدت کے لیے اپنے عہدوں کا رسمی حلف  2018-2022بجے منعقد کرے گا۔ اس تقریب کے دوران سٹی کونسل کے نئے ممبران 

 اٹھائیں گے۔

کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا اور اس کے عالوہ   www.brampton.caکونسل کی افتتاحی تقریب کو سٹی کی ویب سائیٹ 
تقریب کو براہ راست نشر کرنے کا بندوبست  ۔ائے گی )روز تھیٹر کے باہر(اسکرین بھی نصب کی ج LEDگارڈن اسکوائر میں ایک بڑی 

ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ میں بھی کیا جائے گا، جس میں عوام لناس کی شرکت کا خیر مقدم کیا  2کنزرویٹری، سٹی ہال کے گرأونڈ فلور، 
پر  سٹی کی ویب سائیٹ ارکنگ ڈأون ٹأون میں دستیاب ہے۔جائے گا۔ سٹی ہال میں انڈر گرأونڈ پارکنگ کا بندوبست موجود ہے۔ اضافی پ

 تعاملی نقشہ مالحظہ فرمائیں۔

 کلیدی سرخیاں 

  اعلٰی شخصیات بشمولMPs ،MPPs  کے عالوہ پیل ریجنل پولیس، پیل ریجنل پیرا میڈکس سروسز اور کمیونٹی گروپس کے
 نمائندگان کو افتتاحی تقریب میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔

 رنا چاہیں، تو انہیں چونکہ نشستوں کی تعداد محدود ہے، لٰہذا عوام الناس سے التماس کی جاتی ہے کہ اگر وہ تقریب میں شرکت ک
 ceRose Theatre’s Box Offi   سے www.rosetheatre.ca  اپنی نشت بُک کروانی چاہیے۔پر 

 پر کال کریں۔ 905.874.2800نشتوں کی تعداد محدود ہے، براہ کرم رابطہ کرنے کے لیے باکس آفس کو   معذور افراد کی 

  میڈیا کے ممبران کو ٹکٹ بُک کروانے کی ضرورت نہیں ہے؛ تاہم، منظوری کے حصول کے لیے، شرکت کی تصدیق الزمی
 جانی چاہیے۔ کروائی mediarelations@brampton.caطور پر 

  بجے تک چلے گی اور اس کے بعد روز تھیٹر میں موجود حاضرین کی خیرمقدمی تقریب منعقد کی  9تا  8باضابطہ تقریب شام
 جائے گی۔

  بھی منعقد کی جائے گی؛ جس میں لورن کی جانب سے ایک سمڈِگنگ سیرمونی  انیشیناب کلچرل کنسلٹینٹافتتاحی تقریب میں
زبردست اسکارٹس پائپرز اور برامپٹن فائر، انفورسمنٹ، پیل ریجنل پولیس اور پیرامیڈک سروسز آنر گارڈز کے دستے بھی 

 پیش کریں گے۔ ےمظاہر

  ہو گی اور اس کا اس کے بعد کونسل کے نئے ممبران کو اپنے محکموں کے قلمدان سونپے جائیں گے، میئر کی افتتاحی تقریر
 اختتام نئی کونسل کی جانب سے ضمنی قانونی کی منظوری کے ساتھ ہو گا۔
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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۔

ہے۔ ہم ینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم ک
ہم 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۔ 

 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 کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 |  
   

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Downtown-Streetscape/Pages/Welcome.aspx
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