برائے فوری اجراء

تاریخ میں پہلی بار منعقد ہونے والے کمیونٹی گاربا کا جشن منائیں
سٹی آف برامپٹن کی
ٖ

ساوتھ پر واقع  CAAسنٹر
برامپٹن ،آن ( 10اکتوبر  – )2019مورخہ  18اکتوبر ،بروز جمعہ رات  7تا  11بجے تک  7575کینیڈی روڈ ٔ
میں سٹی آف برامپٹن اپنی تاریخ کے سب پہلے کمیونٹی گاربا کا انعقاد عمل میں ال رہا ہے۔ اس دلکش ثقافتی جشن کا حصہ بننے کے لیے
تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے! دروازے شام  6بجے کھلیں گے۔
گاربا کے جشن میں روایتی رقص ،موسیقی اور گجراتی کھانے شامل ہوں گے ،جو دنیا بھر میں موجود ہندو کمیونٹی کے منائے جانے والے
نو دنوں پر مشتمل اس نوراتری تہوار کا خصوصی حصہ ہوں گے۔ رقص ،تقریروں اور ایک مذہبی تقریب آرتی میں ہمارے ساتھ شریک
ہوں۔ کھانے اور مشروبات بھی خریدنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔
اس تقریب میں براہ راست تفریح کا ایک سلسلہ شامل ہو گا جس میں مرکزی فنکار کے طور پر ایک اعزاز یافتہ گلوکار ،کمپوزر اور
موسیقار راون نائک بھی اس تقریب کو چار چاند لگائیں گے ،جنہوں نے بین االقوامی دورے کر کے پوری دنیا میں گجراتی تقریبات میں
اپنی کارکردگی کے شاندار م ظاہرے پیش کیے ہیں۔ برامپٹن میں سواراگنی سکول آف میوزک چالنے والی ،کالسیکی انداز سے تربیت یافتہ
مقامی ٹیلنٹ درشانا ٹھاکر بھی نائک کے ساتھ ساتھ اپنی کارکردگی کا شاندار مظاہرہ کریں گی۔ گجرات میں سابقہ ٹی وی نیوز اینکر اور
حالیہ طور پر  RedFMکینیڈا کے ساتھ ریڈیو شو کی میزبانی کرنے والی جے ِمن ٹھاکر اس تقریب کی میزبانی کریں گی۔
مقامی فوڈ بینک کو خراب نہ ہونے والی خواک عطیہ کرنے والوں کے لیے داخلہ مفت ہے۔ سٹی یہ عطیات نائٹس ٹیبل ،سیوا فوڈ بینک اور
 Steکی جانب سے جمع کرے گا۔ لوئس ٔآوٹ ریچ.
عمارت اور ڈانس فلور میں جگہ محدود ہونے کے پیش نظر مہمانوں کی جلد تشریف آوری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔
یہ تقریب برامپٹن کے کمیونٹی ریکیگنیشن پروگرام کا حصہ ہے ،یہ ان ثقافتی تقریبات کا ایک سلسلہ ہے ،جنہیں سٹی نے پورے سال کے
دوران برامپٹن کے تنوع کے اعزاز میں منعقد کیا ہے۔ یہ تقریبات رہائشیوں کے لیے دوسری ثقافتوں کے بارے میں جاننے اور ہمارے شہر
کو بنانے میں اپنا کردار ادار کرنے والی کئی کمیونٹیز سے واقفیت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہیں۔
مزید معلومات کے لیے  www.brampton.ca/garbaمالحظہ کریں۔
اقتباس
"برامپٹن میں ایک رنگ برنگی کمیونٹی رہائش پذیر ہے اور سٹی کونسل اپنی کمیونٹی کی اس الجواب خصوصیت کو منانے پر فخر
پس منظروں سے تعلق رکھنے والے رہائشی ،گاربا نائٹ کی
محسوس کرتی ہے۔ پوری کونسل کی جانب سے ،ہمیں امید ہے کہ تمام ثقافتی ِ
اس دلچسپ گجراتی روایت میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ تین اہم مقامی خیراتی اداروں کی معاونت کرتے ہوئے رقص ،موسیقی اور
مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہوں۔ ہم نائٹس ٹیبل ،سیوا فوڈ بینک اور Steکے لیے بڑی مقدار میں عطیات جمع کرنے کے لیے بھی پرعزم
ہیں۔ لوئس ٔآوٹ ریچ ،ہماری کمیونٹی میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے ہے۔"
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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۔
میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
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