
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۔

Martin Medeiros
905.874.2634

martin.medeiros@brampton.ca

Jeff Bowman
905.874.2603

jeff.bowman@brampton.ca

حلقہ انتخاب اسسٹنٹ
Inderpal Khaihara

905.874.5947
inderpal.khaihara@brampton.ca

حلقہ انتخاب اسسٹنٹ
Sajda Parveen

905.874.2637
sajda.parveen@brampton.ca



میئر کا پیغام
برامپٹن کینیڈا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا اور الگ قسم کے شہروں میں سے ایک ہے اور 600,000 سے زائد افراد فخر سے اسے 
گھر کہتے ہیں۔ میری کونسل کے رفقائے کار اور برامٹن شہر کا تمام عملہ اسے رہنے کے قابل، فعال، متحرک اور صحت مند شہر تعمیر 

کرنے اور برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔

برامپٹن کیلئے آپ کی کونسل کا تصور، ایک مربوط شہر کا ہے جو جدت انگیز، مخصوص اور بے باک ہو ایک ٹیم کے طور پر، ہم سب 
اپنی حکمت عملی ترجیحات: اچھی حکومت، اسمارٹ انسانی نشونما، منتقلی اور منسلک ہونا، اور مضبوط کمیونٹیز، کے ذریعے شہر کو 

آگے بڑھانے کے لئے مل جل کر مصروف عمل ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ مضبوط کمیونٹی کی مشغولیت ایک شہر کی تعمیر کے لئے ُبنیادی پّتھر کی طرح ہے جو بہت سے بڑے کاموں کے بڑھنے پر ایک نوجوان، اعٰلی تعلیم 
یافتہ اور الگ قسم کے شہر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد سے، یہ کونسل بہت سے اہم مسائل پر جن کا برامپٹن کو سامنا ہے، 

آپ – اپنے رہائشیوں – کے ساتھ بات چیت کرنے اور مشغول ہونے کے لئے پرعزم ہے۔ آئندہ برسوں میں شہر اہم شہری عمارات کے مسائل پر آپ کے پاس پہنچ جائے گا 
جیسے؛ پارک اور تفریح ماسٹر پالن، نوجوانوں کی شمولیت، شہر کے سرکاری پالن اور یقیناً ہمارا بجٹ۔

کونسل میں ہم سب آپ کی رائے کے منتظر ہیں اور ایک بہتر برامپٹن کی تعمیر کے لئے مل کر کام کر رہے ہیں۔
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