
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 
 

 اس موسم گرما میں برامپٹن کئی نئی تقریبات کے ساتھ پرائیڈ کو منانے جا رہا ہے

کمیونٹی  LGBTTIQQ2SAرہائشیوں اور سیاحوں کو ان گرمیوں میں تین تقریبات کے ساتھ برامپٹن کی  – (2019جون  18برامپٹن، آن )
 ہیں! ی جا رہیپہلی مرتبہ منعقد کتقریبات منانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، جن میں سے دو  ی خوشیاںک

 برامپٹن کی پرائیڈ تقریبات کی تفصیالت یہ ہیں:

 جون 22از لَو از لَو پرائیڈ پریڈ پریپ پارٹی | میئر برأون اینڈ کونسل لَو 

تک سٹی ہال میں اب تک کی پہلی میئر برأون اینڈ کونسل لَو از لَو از بجے تک  4سے شام  2جون کو دن  22 مورخہ ہمارے ساتھ بروز ہفتہ
ام اور غباروں کے فنکار شامل ہوں گے۔ تملَو پرائیڈ پریڈ پریپ پارٹی میں شامل ہوں۔ اس خاندان دوست تقریب میں ڈی جے، ریفریشمنٹس 

چیز لے کر جانے کی  دلچسپ کوئی ہوئی سے بنی وںغبار میںکو ٹورانٹو پرائیڈ پریڈ  جون 23 مورخہ لوگوں کو اگلے دن، بروز اتوار
 دعوت دی جاتی ہے۔ یہ پارٹی میریڈین کریڈٹ یونین کے تعاون سے منعقد ہو رہی ہے۔

 رجسٹر کریں۔ یہاں لیے شرکت کرنے کے

 جون 23میئر برأون اور کونسل کے ساتھ ٹورانٹو پرائیڈ پریڈ |  

میئر پیٹرک برأون اور کونسل کے ساتھ مل  کو منانے کے لیے افہام و تفہیم باہمیجون کو آزادی، اظہار، محبت اور  23 مورخہ بروز اتوار
میں برامپٹن کی نمائندگی کریں۔ اگر آپ میئر اور  —میں سے ایک تقریبات شمالی امریکہ میں سب سے بڑی  —کر ٹورانٹو پرائیڈ پریڈ 

گالبی شرٹ پہنیں اور میئر اور کونسل کے ساتھ ٹیڈ  مارچ کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ایک مرکزی ساتھکونسلرز کے 
 ۔اقات کریںپر مال 1:15راجرز وے اور بلُور اسٹریٹ پر دن 

 کلک کریں۔   یہاںمکمل تفصیالت کے لیے،  

 جوالئی 7اسکوائر |  دی پرائیڈ ان

سے  2جوالئی کو دن  7 ر مورخہر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بروز اتوااسکوائر کا انعقاد ک دی مسلسل دوسرے سال کے لیے، برامپٹن پرائیڈ ان
مختلف  ، مظاہروں اور خاندان دوست پروگراموں کے ذریعے پرائیڈ کو منائیں۔ کئیونبجے تک گارڈن اسکوائر میں شامل ہوں اور فن 9رات 

لیڈی ڈی اور کوارٹر بیک نمایاں  الئیی، فنمائش کاروں کو دیکھیں اور براہ راست تفریح، جس میں ہیڈ الئینر ٹُو اٹیچڈ اور فنکار فے اینڈ فلف  
اپ کے ساتھ آفٹر پارٹی بجے تک ڈی جے چپی نان اسٹ 9سے  7و میں رات شیسے لطف اندوز ہوں۔ روز تھیٹر پیطور پر شامل ہوں گے، 

 لطف اٹھانا ہر گز نہ بھولیں۔ کا

 کلک کریں۔ یہاںمکمل تفصیالت کے لیے،  

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/prideان پرجوش تقریبات کے متعلق مکمل تفصیالت کے لیے 

ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ اپنے سفر کی 
 مالحظہ کریں۔ www.bramptontransit.comمنصوبہ بندی کرنے کے لیے 

 
 اقتباس

https://www.eventbrite.ca/e/mayor-brown-and-council-love-is-love-is-love-pride-parade-prep-party-tickets-63149794736
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/7965/ed=20190623
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/event-details.aspx?calendarID=2
http://www.brampton.ca/pride
http://www.bramptontransit.com/


 

 

یبات "میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس سال برامپٹن کی تین پرائیڈ تقریبات میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ دو بالکل نئی تقر
محبت ُکوٹ کُوٹ کر متنوع کمیونٹی میں  ہ نماگلدست کے ساتھ، ہماری پرائیڈ کی تقریبات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ برامپٹن کی ہماری اس

کے ایک اقیمتی رکن یا ایک اتحادی کے طور پر اپنی  LGBTTIQQ2SAنکلنے اور باہر ہے۔ میں تمام لوگوں کو گھروں سے  بھری ہوئی
 حمایت ظاہر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔"

 میئر پیٹرک برأون -

 
-30- 

۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے کاروباری اداروں کا گھر ہے 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں اقائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی 
 فیس بک ،ٹوئٹر ۔ ہم سےرکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، اقابل دوام اور کامیاب ہو

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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