
ایونٹس/واقعات
جون

جون تفریح کا مہینہ ہے
جون 1 – 30، سرگرمیوں کے لئے اپنا 

مقامی تفریحی مرکز چیک کریں

سپرنگ فیسٹ
 3 جون، دوپہر - 3 بجے، نائٹس بریج میں 

 10 جون، دوپہر - 3 بجے
فالور سٹی سینئرز ری کریئیشن سنٹر

سیلی برامپٹن
 ہفتہ، 11 جون، صبح 11 - شام 4 بجے

اندرون شہر برامپٹن

برامپٹن کسانوں کی مارکیٹ
اندرون شہر برامپٹن )ہفتہ(

18 جون سے 8 اکتوبر، صبح 7 - دوپہر 1
مین اسٹریٹ اور کوئین اسٹریٹ

 ماؤنٹ پلیزنٹ ولیج )جمعرات(
23 جون سے 6 اکتوبر، شام 4 - شام 8 

 )8 ستمبر کو شام 7 بجے تک(
ماؤنٹ پلیزنٹ ولیج اسکوائر

جوالئی
کینیڈا دن کی تقریبات

 جمعہ، 1 جوالئی، دوپہر - رات 10 بجے
چنگواکوسی پارک

موسم گرما کے کیمپ
4 جوالئی - 2 ستمبر

اگست
سینئرز اوپن ہاؤس

8 اگست، دوپہر - سہ پہر 3 بجے
فالور سٹی سینئرز ری کریئیشن سنٹر

کینیڈا +55 گیمز
 16 - 19 اگست، مختلف مقامات

ہر دوسرے بدھ کو راجرز کیبل ٹیلی ویژن پر براہ راست صبح 9:30 پر شہری کونسل کے اجالس دیکھیں۔
brampton.ca یا rogerstv.com مالحظہ کریں۔

Michael Palleschi 
905.874.2661 

michael.palleschi@brampton.ca

Doug Whillans
905.874.2606

doug.whillans@brampton.ca

 انتخابی حلقہ اسسٹنٹ
Julie Lozinski جولی لوزسکی 

905-874-2602 
julie.lozinski@brampton.ca

Brian Johnston 
905-874-5910 

brian.johnston@brampton.ca

Councillor Michael Palleschi Councillor Whillans 
 

 @COB_Wards2and6
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