
 
 

 

 2017نومبر  20

 نئے سال کی شام کی ساالنہ تقریبات کے لیے سٹی آف برامپٹن کے  !  ابھی ابھی اعالن ہوا ہے

 !بڑے کردار اور افتتاحی تفریح

 
نومبر کو، ساالنہ اینوئل کرسمس ٹری الئیٹنگ کے موقع پر سٹی آف برامپٹن نے اعالن کیا ہے کیا ہے کہ اس سال شام کی  17 :برامپٹن، آن

ن برامپٹن می  ش  ساال ن ٹاون لی ٹو ابلن ( Sheepdogs)یپ ااگز نہ قرریبا  کے ووران ااون مرکزی کروار کری  گے۔ خصوصی مہمانان، و 
(Delhi 2 Dublin ) افققاحی قفریح پیش کری  گے۔ 

پورے خانوان کے لیے ساالنہ قک منعرو ہونے والی نئے سال کی شام کی یہ قرریب  12:30قا را   5:30وسمبر شام  31 -قاریخ یاو رکھی  
 بنیاوو  پر ایک شانوار قرریب ہوقی ہے۔ 

سٹی آف برامپٹن گاران اسکوائر می  منعرو ہونے والے نئے سال کی شام کے اس مف  کنسرٹ کے موسیری کے ٹیلنٹ کی  معلوما  شیئر کر 
ن برامپٹن  2018کے انقہائی خوشی محسوس کر رہا ہے۔ پورے کینیاا کے ہر ولعزیز کنسرٹ کے ساقھ  ن ٹاون کا اسقربال کرنے کے لیے ااون

 ! می  قشریف الئی 

پروگرام می  برامپٹن کے موسیری کے کئی مرامی فنکار بھی جلوہ گر ہو رہے ہی ، بشمول ونیا کے نوجوان قرین ای جے کے لیے گن یز ورلا 
ن ٹرنز ، انای راک بین(Brandan Duke the DJ)ریکارا کے حامل برانان ایوک ای جے  اور کینیاا کے ( The Downturns) ا ااون

 ۔  (Pryde)جانے مانے نام پرائیا 

اس سال سٹی ہال ایٹریم می  بچو  کی ایک اانس پارٹی، کنزرویٹری می  ! لطف کا یہ سلسلہ گاران اسکوائر سے باہر قک پھیال ہوا ہے
یحی سرگرمیو  کا انعراو بھی کیا گیا ہے۔ مارشمیلوز پکاقے ہوئے کرافٹ اسٹیشن اور گیج پارک می  کھلی فضاء  می  اسکیٹنگ جیسی قفر

پر موسیری سے لطف انووز ہو رہے ہو  گے، گیزیبو وہی  پر منعرو کیا  5:30انگیٹھی کی قپش کا لطف اٹھائی ۔ جس پارک می  ہم شام  
 جائے گا اور پارٹی کے افققاح کے نمائنوہ مہمان  خصوصی بھی وہی  قشریف الئی  گے۔

بجے ہونے والی  9اور آوھی را  کو آسمان کو رنگو  سے بھر وے گی۔ را   9روز قھیٹر سے ہونے والی آقش بازی  وو مرقبہ یعنی را  
آقش بازی کو خصوصی طور پر چھوٹے بچو  والے خانوانو  کے قیار کیا گیا ہے قاکہ ان کو بھی آقش بازی سے لطف انووز ہونے کا موقع 

 میسر آ سکے۔

 گز کے متعلق ِشیپ ڈا

یپ ااگز کے  گٹار پر جویو وور کے ریٹرو راک کے پیش کننوگان، قین مرقبہ ُجونو ایوارا کے انعام یافقہ ساسکاٹون پر مبنی پنج ساز نے ش 
، اور النگ (shuffles)، شفلز (hooks)، ہوکس (beef-and-boogie twin-axe riffs)ٹریا مارک بیف اینا بوگی ٹون ایکسی رفس 

کے مزیو انواز مقعارف کرائے ہی  اور ان کی چینجنگ کلرز می  اضافہ کرنے کے لیے (  long-haired aesthetic)ایسقھیٹک ہیئرا 
 قرقیبا  می  اپنی آواز کو مزیو وسع  وی ہے۔

اپنے انواز اور آواز  فروری کے مہینے می  اپنی نئی مقوقع البم کی آمو پر، وہ نہ صرف اپنی آواز کی خوبصورقی کو مزیو بڑھائی  گے بلکہ
 کے سریلے پن کو ویگر اصناف قک بھی پھیال وی  گے۔

 .سے حاصل کی جا سکقی ہے یہاںشیپ ااگز کے مقعلق مزیو معلوما  

 دلی ٹو ڈبلن کے متعلق

http://www.thesheepdogs.com/
http://www.thesheepdogs.com/


 
 

 

منٹس آف فری بیسنگ  90"بلن ایک براہ راس  الیکٹرانک بھنگڑا، ہ پ ہاپ، ورلا پاپ، ہائیبرا ایکٹ ہے جس کے کنسرٹس کو ولی ٹو ا
اپنی بھرپور قوانائیو  کے لیے مشہور ہی ، پانچ اراکین پر مشقمل ان کے گروپ نے پچھلے ایک عشرے کے   می  پسنو کیا گیا ہے۔" جائے
 قرریبا  می  شانوار کارکروگی کا مظاہرہ کیا ہے۔  سے زیاوہ ساالنہ  100ووران 

سیریز نے اپنی کامیابی کے جھناے گاڑھے ہی  جو آئے  'وی آر آل ویسی'مسقربل کے ساقھ اپنی جڑو  کو مربوط کرنے کے لیے ان کی 
انی آال  موجوو ہی  مگر انایا کے روز ُسر کی ونیا می  اپنا لوہا منوا رہے ہی ، ان کے پاس جویو خصوصیا  کے حامل  موسیری کے الیکٹر

اس گروپ کی شان کو چار چانو لگا ویقے ہی ، سب سے بڑھ کر ان کا مرکزی کروار سنجے سیران اپنی سریلی ( اھول، طبلہ)روایقی آال  
 آواز کا انمول خزانہ رکھقا ہے۔ 

  .سے حاصل کی جا سکقی ہے یہاںولی ٹو ابلن کے مقعلق مزیو معلوما  

بجے سے مف  خوم  فراہم کرے گا۔ مزیو معلوما  کے لیے  7مخصوص راسقو  پر اضافی خوم  کے ساقھ صبح  برامپٹن ٹرانزٹ
آپ راسقے اور شیاول کی قفصیلی معلوما  کے لیے  www.bramptontransit.comپر کال کری  یا مالحظہ کری   905.874.2999

 ای رائیا، آن الئین ٹرپ پالنر، بھی اسقعمال کر سکقے ہی ۔

  .brampton.cawww قرریبا  اور سڑکو  کی بنوش کے بارے می  مزیو معلوما  کے لیے، مالحظہ کری 
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 ۔ ہم قیز قوجہ کے ساقھ مسقربل کے لیے قیار ایک قنظیم ہی ۔ ہم جانقے ہی  کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوقری، نوجوانی اور قنوع ہمی  سب سےبرامپٹن بڑا سوچ رہا ہے

ی کی حوصلہ افزائی کرقا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاقا ہے۔ ہم علیحوہ کرقی ہی ۔ ہم کینیاا کے انوویشن سپر کوریاور کے مرکز می  موجوو ہی ، جو سرمایہ کار
ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  مقنوع اربن سینٹرز قعمیر کر رہے ہی ، جو یہا  رہنے اور کام کرنے والے لوگو  کے لیے مواقع اور ان می  فخر کا جذبہ پیوا کرقے ہی ۔

  www.brampton.caمزیو جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرجو جو  پسنو، جڑا ہوا اور نار ہو۔ ہمی  فالو کری  شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہی ، 

 
 

  

 کنٹیکٹمیڈیا 

 لیزا کاکس
 میایا کوآراینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.8657   |lisa.cox@brampton.ca    
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