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 (New Year’s Leveeجنوری کو سال نو کا جشن ) 61
 

( Annual New Year’s Leveeبجے نئے سال کے ساالنہ جشن ) 3تا  0کو دوپہر  6102جنوری  02برامپٹن، اونٹاریو: سٹی ہال میں ہفتہ 

سے شروع ہو جائے  06:31ارکان سے مالقات کریں۔ داخلہ دوپہر ( اور کاؤنسل کے دوسرے Mayor Linda Jeffreyمیں میئر لنڈا جیفری )

 گا۔

 

"سال نو کا جشن ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دینے اور نئے سال کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے، پرانے دوستوں سے ملنے 

والے مواقع  ملنےات کا جائزہ لینے اور نئے سال میں واقع میں ہونے والےاور نئے دوست بنانے کا ایک موقع ہے۔ یہ برامپٹن میں پچھلے سال 

میں اور  ( نے کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ "Mayor Linda Jeffreyکو خوش آمدید کہنے کا بھی موقع ہے"۔ یہ بات میئر لنڈا جیفری )

( City Hall۔ ہم سٹی ہال )ں گےسے لطف انوز ہومزیدار کھانوں کی رفاقت میں میری کاؤنسل کے دوسرے ساتھی کچھ خصوصی مہمانوں 

اپنی کمیونٹی میں مزید زیادہ شمولیت کے مزید کھلے دل کے ساتھ اور برامپٹن کے ہر عمر کے شہری کا استقبال کرنے اور اس نئے سال کو 

 ۔کرنے کے خواہش مند ہیںساتھ شروع 

 

( کی مقامی اینٹرٹینمنٹ سے Jam Clubاور جیم کلب )( St. Roch Chamber Choirسینٹ راک چیمپر کوائر )وہ شہریوں کو دعوت ہے کہ 

 لطف اندوز ہوں اور کپ کیک کی آرائش کریں۔ خوردونوش کا انتظام ہو گا۔

 

 ( میں سہ پہر بھر سکیٹنگ کے مزے لیں۔Gage Park( ساتھ الئیں اور موسم موزوں ہونے کی صورت میں گیج پارک )skatesاپنے سکیٹس )

 

( کو نہ خراب ہونے والی خوراک کے عطیات دینے کے لیے بنز Brampton Food Sharing Networkورک )برامپٹن فوڈ شیئرنگ نیٹ 

(Binsرکھے جائیں گے۔ ) 

 

 ( کے پارکنگ گیراجز میں مفت پارکنگ دستیاب ہو گی۔West Tower( اور ویسٹ ٹاور )City Hallسٹی ہال )

 

ر کال پ 300یا  www.brampton.caاس جشن اور برامپٹن میں ہونے والی دوسری تقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 

 کریں۔

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  612محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 92ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  6117جس کا  (Brampton Civic Hospital)ں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں می

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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