برائے فوری اجراء

اول میں رہیں گی:
برامپٹن کے سال کے سب سے بڑے تہوار میں پوپ موسیقی کی ملکہ 'الئیٹس' صف ّ
کینیڈا ڈے!
برامپٹن ،آن ( 12جون  – )2019چنگواکوسی پارک میں منعقد ہونے والے برامپٹن کے سال کے سب سے بڑے تہوار  -یعنی کینیڈا ڈے کے
موقع پر بروز پیر مورخہ  1جوالئی کو گورمے فوڈ ،کرافٹ بیئر ،خاندان دوست سرگرمیوں ،آتش بازی کے ایک شاندار مظاہروں اور دلکش
اسٹیج پرفارمینس سے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار رہیں! سٹی اس سال کی سب سے بڑی گلوکارہ ،جونو ِوننگ ()JUNO-winning
کنیڈین گلوکارہ/نغمہ نگار 'الئیٹس' کا اعالن کرنے کے لیے بے تاب ہے۔
یہ تقریب  1جوالئی کو دوپہر تا رات  10بجے تک منعقد کی جائے گی۔ برامپٹن آرٹس واک آف فیم کے لیے نامزدگان اور پانچ مرتبہ کے
جونو ایوارڈ ِوننگ ایکسکو لیوی اور ہائی پریسٹ کے ساتھ مین اسٹیج پر فن کے مظاہروں کا آغاز شام  6بجے سے ہو گا۔ الئیٹس ،جو اپنی
بھرپور توانائی اور پوری دنیا کے ٔٹور بیچنے والی الیکٹرانی کارکردگی کی بناء پر اس تقریب کی سب سے بڑی فنکارہ ہوں گی ،کے متبادل
ڈوو الیجا ووڈز ایکس جیمی فائن کریں گی ،جنہیں ان کی پہلی
پوپ موسیقی کے فن کے مظاہرے سے اس دلکش تقریب کا آغاز کنیڈین پوپ ٔ
مرتبہ کی شاندار سنگل پرفارمینس ( )Ain’t Easyکی بناء پر ڈبل پالٹینیم سند سے بھی نوازا گیا۔
سرگرمیاں پورا دن کمیونٹی ایریا (پیشکش برامپٹن آٹو مال) میں منعقد ہوتی رہیں گی جن میں گیمز ،دستکاریاں ،آرٹ انسٹالیشنز ،تصاویر کے
مواقع ،کمیونٹی کے فنون کے پروجیکٹس اور مزید بہت کچھ شامل ہو گا۔ دن کے دوران شرکاء سپلیش پیڈ اور پیٹنگ ُزو میں جا سکتے ہیں،
منی گاف کی ایک گیم کھیل سکتے ہیں یا پیڈل بوٹ کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خاندان دوستانہ سہولیات دوپہر تا شام  6بجے تک کھلی
رہیں گی۔
کینیڈا کی سالگرہ کی خوشی میں ٹِم ہارٹنز کی جانب سے پیش کیا جانے واال آتش بازی کا ایک شاندار مظاہرہ رات  10بجے پیش کیا جائے
گا۔
اس سال کے نئے رنگوں میں دو عدد فوڈ زونز بھی موجود ہوں گے جن میں کھانوں کی عالمگیر لذت سے بھرپور گورمے فوڈ کے ٹرک،
فروخت کنندگان اور کرافٹ بیئر شامل ہوں گے۔ سرسبز شہر کے ہمارے عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فروخت کنندگان ،کھانے
ماحول دوست مواد کی متبادل پیکنگ میں فراہم کریں گے۔ مہمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پانی کی دوبارہ استعمال ہونے
والی بوتلیں اپنے ساتھ لے کر آئیں جس کو وہ میریڈین ( )Meridianکی جانب سے فراہم کردہ پورے پارک میں موجود واٹر فِل اسٹیشنز
سے دوبارہ بھر سکتے ہیں۔
چنگواکوسی پارک  9050برامیال روڈ پر واقع ہے۔ موقع پر پارکنگ کی گنجائش محدود ہے اور عارضی طور پر سڑکیں بھی بند ہو سکتی
ہیں۔ شرکاء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پیدل ،بذریعہ سائیکل یا اُس دن برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے فراہم کردہ مفت شٹل
سروس کے ذریعے تشریف الئیں۔
مفت شٹل درج ذیل اسٹیشنز سے مل سکے گی:





ماونٹ پلیزنٹ گو اسٹیشن
ٔ
ٹرینٹی کامن مال
شیریڈن کالج
گور میڈوز کمیونٹی سینٹر اور الئبریری

مزید معلومات بشمول تقریبات کی ترتیب کے بارے میں تفصیالت کے لیے ،براہ کرم  www.brampton.ca/canadadayمالحظہ کریں
یا سروس برامپٹن کو  311پر کال کریں۔

اقتباس
"میں تمام رہائشیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کینیڈا کی  152ویں سالگرہ کے موقع پر ہماری گلدستہ نما کمیونٹی کی خوشیاں منانے کے
لیے اپنے گھروں سے باہر تشریف الئیں! اس دن مقامی فنکاروں اور تنظیموں کی جانب سے کینیڈا کے چوٹی کے فنکاروں کے فنی
مظاہروں پر مشتمل سرگرمیوں ،دنیا بھر کے مزے مزے کے کھانوں اور آتش بازی کے شاندار مظاہروں سے پورا دن لطف اندوز ہونے
کے متعدد مواقع موجود ہوں گے۔ اپنے کینیڈین فخر کا مظاہرہ کریں اور برامپٹن فلیگ ِشپ پارک میں ایک پرمسرت دن گزاریں۔"
-

براون
میئر پیٹرک ٔ

30-کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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