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 کے جشن کے لیے ہیڈ الئنر کا اعالن کر دیا نئے سال کی شامسٹی آف برامپٹن نے 
 

اعالن ہیڈالئنر بطور جونو کے نامزد شدہ فنکار شان ہُک کا لیے کے  2018برامپٹن نیو ایئرز ایوو  کو سٹی آف برامپٹن –برامپٹن، آن  
 انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔کرتے ہوئے 

 
 31 مورخہ نسرٹ بروز پیر،عاونت کے ساتھ منتظم شدہ الئیو ککی م( SounDrive Records)برامپٹن کے اپنے سأونڈ ڈرائیو ریکارڈز  

  بجے سے آدھی رات تک گارڈن اسکوائر میں منعقد ہو گا۔ 8دسمبر کو رات 
 

 براہ راست تفریح
یز، ملی روز اور ڈی جے ٹیم فنکار، ر   سے تعلق رکھنے والے دیگر ہر دلعزیزبرامپٹن  اس کے عالوہاس کنسرٹ میں جولین ٹیلر بینڈ اور 

(DJ Tam )  بجے اور آدھی  9ولولہ انگیز آتش بازی کے مظاہرے رات م ہورٹنز کی جانب سے پیش کیے جانے والے دو شامل ہوں گے۔ ٹ
 پیش کیے جائیں گے۔ رات کے وقت 

 
جو شام کو ذرا جلدی نئے سال کا ، جس کے بعد ملی روز آئیں گی۔ یں گےکرکا آغاز اسکوائر میں پارٹی بجے گارڈن  8یم رات ٹ  ڈی جے 

رات  ی پروگرام۔ براہ راست تفریحبجے ہوں گے 9 رات مظاہرے مظاہرےان کے لیے آتش بازیوں کے پہلے دو  ،جشن منانا چاہتے ہوں
 اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔بھی جولین ٹیلر بینڈ  ہوں گے اور اس کے بعد شروعپر ریز کے ساتھ  9:10

 
فوًرا بعد اسٹیج سنبھالیں گے، جو آدھی رات کے کے بجے  11کینیڈین پاپ آئیکن اور برامپٹن نیو ایئرز ایوو کے ہیڈ الئینر شان ہُک رات  

 مظاہرہ جاری رکھیں گے۔اپنے فن کا وقت الٹی گنتی اور دوسری آتش بازی تک 
 

 شان ہُک کے متعلق
کا سنگل "سأونڈ آف یوئر  ابتدائی وقتوںشان ہُک پرجوش ہجوموں کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہیں۔ ان کا  اور نغمہ نگار کینیڈین پاپ سنگر

مائے سائیڈ آف یوئر  EPہالی ووڈ ریکارڈز پریمیئر تخیلق کردہ ہے۔ ان کا کی حیثیت حاصل کر چکا ہرٹ" اب کینیڈا میں سند یافتہ پالٹینم 
ی توجہ حاصل تک قوماور ان کا سنگل "ریمائنڈنگ می" اب  میں ان کی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہےموسیقانہ اور جذباتی رنگوں  سٹوری

 ُ وینیسا ہجنز، ون ریپبلک سے تعلق رکھنے  ہنے اس شعبے میں موجود بڑے ناموں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، مثاًل فنکار ککر چکا ہے۔ ہ
کے ساتھ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کا دورہ کیا  ٹرینچ ے سٹرلنگ اور میریئناسسنڈعمار ملک۔ انہوں نے ل   نگار جنابوالے ریئن ٹیڈر اور 

 دے پر دستخط کیے ہیں۔ہمعاایک نیورسل میوزک کینیڈا کے ساتھ ہے اور ہالی ووڈ ریکارڈز/یو
 

 کے بارے میں جولین ٹیلر بینڈ 
راک کے امتزاج سے بنی موسیقی پیش کرتے ہیں۔ جولین ٹیلر خود نئے یہ ٔول، فنک اور وجولین ٹیلر بینڈ ٹورانٹو سے تعلق رکھتا ہے اور س

انہیں موسیقی کے کئی مقامی ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا  کے شام کے میزبان ہیں۔ ELMNT FMمقامی ملکیتی ٹورانٹو ریڈیو سٹیشن 
جنل ڈے کی تقریب کے موقع پر میریئیناس ٹرینچ بورایاورڈے ہے اور پچھلے سال انہوں نے ہیلیفیکس میں ٹی وی پر نشر ہونے والی نیشنل 

 ۔کے ساتھ مل کر اسٹیج پر گایا
 

 کے متعلق یزر  
میں گارڈن اسکوائر کی فرائیڈے نائیٹ الئیو میوزک سیریز  2018ہپ ہاپ فنکار ریز یہاں برامپٹن میں ایک مشہور گلوکار ہیں، جنہوں نے 

پر  EPکیا۔ وہ موجودہ طور پر جلد ہی ریلیز ہونے والے پیش مظاہرہ اپنے فن کا کے افتتاحی مظاہرے کے حصے کے طور پر اسٹیج پر 
 کام کر رہے ہیں اور اکثر اپنے شو کے حصے کے طور پر اسٹیج پر اکأوسٹک گٹار بجاتے ہیں۔

 
 کے بارے میں ملی روز 

آن اسٹیج میوزک سیریز میں شرکت کی  ننیس ڈے برامپٹمیں وی 2018ہیں، جنہوں نے  ہملی روز بھی گارڈن اسکوائر کی ایک سابقہ فنکار
نغمہ اور  ہ۔ ملی ایک پاپ، راک اور کنٹری گلوکارہے ہے۔ انہوں نے اس سال وائبرنٹ برامپٹن کی تقریب میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا

 ہیں۔ رہائش پذیرہیں، جو موجودہ طور پر برامپٹن میں  نگار
 
 



 

 

 خاندان دوست سرگرمیاں 
بجے تک پیش کی جائے گی، جس میں کنزرویٹری میں ایک الئیو ڈانس پارٹی  9سے رات  6:30سٹی ہال میں خاندان دوست تفریح شام  

اور آٹریم میں ایک گھومنے والے جادوگر اور تپش کی جگہ موجود ہو گی۔ خاندانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سٹی ہال میں 
 آتش بازی کے شو کو نہ چھوڑیں۔ بجے ہونے والے جلدی 9ہونے والی پارٹی کے اختتام پر گارڈن اسکوائر میں رات 

 
نسرٹ سے پہلے، تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ہزاروں چمکتی ونٹر الئیٹس دیکھنے اور ٹریل پر اسکیٹنگ کرنے ک

 کریں۔ نظآرہکے لیے گیج پارک کا 
 

 سپانسر کیا گیا ہے۔ پرفخریہ طور کی جانب سے  BIAکو ڈأون ٹأون برامپٹن  2018برامپٹن نیو ایئرز ایوو  
 

سفر کریں۔ تقریب کے متعلق مزید معلومات، بشمول  مفتبجے سے شروع کرتے ہوئے برامپٹن ٹرانزٹ پر  7نیو ایئرز ایوو والے دن شام 
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/nye انزٹ کے شیڈول اور سڑکوں کی بندش کے لیےٹر

 
 اقتباس

 
برامپٹن کی اپنی ساالنہ  –کو نیو ایئرز ایوو کا جشن منانے کے لیے زیادہ دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے  ن کے رہائشیوںبرامپٹ"

تقریب سرگرمیوں، توانائی اور پورے خاندان کے لیے لطف سے بھرپور ہے۔ براہ راست تفریح کے ساتھ پوری رات ناچیں، اندرونی جگہوں 
ہو جائیں اور پوری رات آتش بازی کے نہ صرف ایک، بلکہ دو مظاہروں سے لطف اندوز  گرمسرپر خاندان دوست سرگرمیوں کے ساتھ 

 ہوں۔ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے!"
 

 کونسلر جیف بومین، اکنامک ڈیولپمنٹ چیئر  -
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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۔

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۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 
 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 کرسٹین شرما
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.2880  |christine.sharma@brampton.ca 
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