برائے فوری اجراء

برامپٹن موسم گرما کی پرجوش تقریبات کے ساتھ اپنی گلدستہ نما کمیونٹی کا جشن منا رہا ہے
برامپٹن ،آن ( 3جون  – )2019سٹی آف برامپٹن تقریبات کے ایک سلسلے کے ساتھ موسم گرما کا آغاز کر رہا ہے ،جن میں برامپٹن کی
متنوع کمیونٹی کے جشن منائے جاتے ہیں! پورے جون اور جوالئی کے مہینوں کے دوران ان خاندان دوست تقریبات میں شرکت کرنے کے
لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔
کمیونٹی کی خدمات کو تسلیم کرنے کی تقریبات
کئی نئی تقریبات کے ساتھ برامپٹن کے بھرپور ثقافتی تنوع کو دیکھیں ،جن میں پرچم کشائیاں ،ثقافتی کھانے اور ثقافتی مظاہرے شامل ہیں۔
جون میں ایک واحد سیلی برامپٹن تقریب کی بجائے ،برامپٹن اپنے تنوع کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے سال کے دوران نئی اور
وسیع تر تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے۔
یہ تقریبات رہائشیوں کے لیے دوسری ثقافتوں کے بارے میں جاننے اور ہمارے شہر کو بنانے والی کئی کمیونٹیز سے واقف ہونے کا
بہترین موقع ہیں۔
کمیونٹی کی خدمات کے اعتراف کی درج ذیل تقریبات منعقد ہو رہی ہیں:


اٹیلین ہیریٹیج منتھ│  9جون│ صبح  11تا دن  │2گیج پارک
پرچم کشائی اور باربی کیو کے ساتھ اٹیلین ہیریٹیج منتھ منائیں۔



فلپائن ہیریٹیج منتھ│  13جون│ شام  5تا رات  │8سٹی ہال آٹریم
اس تقریب میں روایتی کھانوں کے نمونوں کا لطف اٹھائیں ،بشمول مشہور میٹھا ہالو-ہالو ( )Halo-Haloاور براہ راست مظاہروں
سے لطف اندوز ہوں۔ رہائشیوں اور سیاحوں کو  11جون کو صبح  9بجے کین وہلینز اسکوائر میں بھی دعوت دی جاتی ہے،
جہاں ہم فلپائن کا پرچم لہرائیں گے۔



پورچوگیز ہیریٹیج منتھ │  15اور  16جون│دن  3تا رات  11اور دن  12تا رات  │9کین وہلینز اسکوائر
 15جون کو دن  3سے  4بجے تک ثقافتی کھانوں اور تفریح کے ساتھ پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کریں ،جس کے بعد
گارڈن اسکوائر میں شام  4سے رات  11تک لوسوفونیا فیسٹیول منعقد ہو گا۔ یہ تقریبات  16جون کو دن  12سے رات  9تک
جاری رہیں گی۔

فارمرز مارکیٹ کے افتتاح کا دن│  15جون │ صبح  7تا دن  │1مین اسٹریٹ بمقام کوئین
برامپٹن کے فارمرز مارکیٹ سیزن کو مقامی فنکاروں کی جانب سے براہ راست موسیقی ،خاندانوں کے لیے سرگرمیوں اور فرینکی فالورز
کی جانب سے باغبانی کے مشوروں کے ساتھ شروع کریں۔ رہائشیوں اور سیاحوں کو  15جون سے  12اکتوبر تک ہر ہفتہ کے روز تازہ
مقامی پیداوار اور ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں خریدنے کی دعوت دی جاتی ہے۔
نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے │ 21جون│ دن  12:30تا  ،2شام  6تا رات  │10گارڈن اسکوائر
دی انڈیجینس نیٹ ورک کی جانب سے پیشکش کردہ مظاہرے ،رقص ،کہانیوں اور مزید کے ساتھ نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے منائیں۔ دن
 12:30سے  2بجے تک ایک تقریب اور کمیونٹی کے مظاہرے کا انعقاد کیا جائے گا ،جس کے بعد ڈی جے کالسکس روٹس اور اسکیوے
( )DJ Classic Roots and iskwēکی جانب سے شام  6سے رات  10کے درمیان براہ راست مظاہرہ پیش کیا جائے گا۔
برامپٹن کینیڈا ڈے کو منا رہا ہے │  1جوالئی│ دن  12تا رات  │10چنگواکوسی پارک
کینیڈا کے قیام کے دن پر برامپٹن کے سال کے سب سے بڑے جشن کا حصہ بنیں! پرلطف ،خاندان دوست سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں،
بشمول پھولنے والے جھولے ،کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے والے بین االقوامی وینڈرز ،ٹم ہرٹنز کی جانب سے پیش کردہ آتش بازیوں
کا ایک شاندار مظاہرہ۔ اس سال براہ راست تفریح میں شامل چیزوں کے باقاعدہ اعالن کے منتظر رہیں۔

برائیڈ ان دی اسکوائر│  7جوالئی │ دن  2تا رات  │ 9گارڈن اسکوائر
برامپٹن کی متنوع  LGBTTIQQ2SAکمیونٹیوں کو تمام عمر کے افراد کے لیے فن ،مظاہروں اور پروگراموں کے ذریعے منائیں۔
کمیونٹی کے کئی نمائش کاروں کو مالحظہ کریں اور دوپہر سے لے کر شام تک براہ راست تفریح سے لطف اندوز ہوں ،جس میں ہیڈ الئینر
ٹُو اٹیچڈ اور فنکار فئے اینڈ فلفی ،فالئے لیڈی ڈی اور کوارٹر بیک شامل ہیں۔
ان اور آنے والی دیگر تقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے  www.brampton.ca/eventsمالحظہ کریں۔
اقتباس
"برامپٹن رہائشیوں اور سیاحوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے کئی انواع و اقسام کے میلے اور تقریبات کی پیشکش کرتا ہے۔ برامپٹن کا
تنوع مالحظہ کریں ،زبردست کھانوں سے لطف اندوز ہوں ،ایوارڈ یافتہ تفریح کار اور ابھرتے ہوئے مقامی فنکاروں کو دیکھیں اور ان تمام
چیزوں کا جشن منائیں ،جو مختلف کمیونٹیوں پر مشتمل پھولوں کے ایک گلدستہ کی مانند ہمارا شہر ،پیش کرتا ہے۔"
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کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز
عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے ،ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا
کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں ،جو محفوظ ،قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ
ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
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