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 مالقات کریںنیو ایئرز لیوی کے موقع پر میئر پیٹرک برأون اور کونسل کے اراکین کے ساتھ 
 

برامپٹن کے رہائشی باضابطہ طور پر نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں اور میئر پیٹرک برأون اور کونسل کے اراکین اس قدیم  –برامپٹن، آن 
 روایت، نیو ایئرز ایوو لیوی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ 

 
بجے تک میئر پیٹرک برأون اور کونسل کے اراکین  3سے دن  11:30کو صبح  2019جنوری  12مورخہ تمام رہائشیوں کو بروز ہفتہ، 

 کے ساتھ ایک دوپہر گزارنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ 
 

اسکیٹنگ، میئر اور کونسلرز کے ساتھ ملنے  تاہیں گے، جس میں گیج پارک میں مفیہ ایک ایسا موقع ہے، جسے رہائشی چھوڑنا نہیں چ
 جلنے کا ایک موقع اور مزیدار ٹریٹس شامل ہیں۔  

 
 لے کر آئیں۔ اپنے ساتھ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اسکیٹس

 
 12:30تا دن  11:30صبح 
 ریفریشمنٹس کے ساتھ باقاعدہ استقبالیہ پھلکی ہلکی 

 رج اسٹریٹاج 41ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ اور ویسٹ ٹاور کنزرویٹری،  2سٹی ہال آٹریم، 
 

 3تا  12دن 
 ٹَیم کے ساتھ اسکیٹنگ گیج پارک میں ڈی جے

 
 تقریب کے دوران سٹی ہال میں مفت پارکنگ دستیاب ہو گی۔ 

 
 یہاں کلک کریں۔مزید معلومات کے لیے، 

 
 اقتباس 

 
کے ساتھ نیو ایئر کی خوشیاں منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ اس  برامپٹن کے ریائشیوں"کونسل کے اراکین اور گیج پارک اور سٹی ہال میں 

ہم شرکت کرنے والے تمام لوگوں سے ملنے  –دوپہر کو اسکینٹنگ کرنے، بات چیت کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے تیار ہو جائیں 
 کے لیے پرامید ہیں۔"

 میئر پیٹرک برأون -
-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.caپر فالو کریں۔  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن 
 سٹی آف برامپٹن
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