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 میں گارڈن اسکوائر پر منعقد کیے جائیں گے (Bramptonدو زبردست ہالووین ایونٹس ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن )
 

بجے تک اپنے خاندان کو ایک شاندار میجک شو دکھانے کے لئے  4سے  1اکتوبر، دوپہر  30، اونٹاریو: بروز اتوار، (Bramptonبرامپٹن )

ر اسکوائر میں ڈرانے کے لئے الئیں، ایک پمپکن کو سجائیں، ہالووین فلمیں دیکھیں اور بھوتوں کی گیمز کھیلیں۔ تمام سرگرمیاں مفت ہیں او

 پورے خاندان کے لئے تفریح۔

 

میں مدعو کیا جاتا ہے۔  (Trick or Treatنس میں شرکت کرنے پر ٹرک یا ٹریٹ )ڈاؤن ٹاؤن میں ہونے کے دوران آپ کو ڈاؤن ٹاؤن بز

 کاسٹیوم میں آنا یقینی بنائیں۔

 

بجے شام، اپنے کاسٹیومز میں واپس آئیں اور گارڈن اسکوئر ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن  7سے  5نومبر، شام  1اس کے بعد بروز منگل، 

(Brampton) ے ہالووین پمپکنز ساتھ الئیں۔ زبردست پمپکن سمیش پر آمیزہ بنائے جانے سے پہلے پمپکنز میں زبردست پمپکن پارٹی میں اپن

 کو آخری بار روشن کیا جائے گا۔

 

کی طرف سے پیش کردہ کوکی کی سجاوٹ،  (OccaSSion’s Bakeryمفت سرگرمیوں کا لطف اٹھائیں جس میں اوکاشئن کی بیکری )

 پیش کردہ گرم سیب کا عرق، مفت کھانا اور پرجوش تفریح شامل ہیں۔ کی طرف سے  (Enviro Drumانوائرو ڈرم )

 

پمپکنز کے نکلنے کی صورت میں نکال  3,000میں اس کے شروع ہونے کے بعد سے زمین بھرائی سے تقریباً  2008اس ایونٹ کا نتیجہ 

کی طرف سے بھی معاونت کی جاتی ہے، خاندانوں کو مناسب ویسٹ  BIA (Bramptonہے۔ پیل کے عالقے اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن )

 مینجمنٹ کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے اور یہ کہ انہیں اپنے ہالووین پمپکنز کا آمیزہ کیسے بنانا چاہئے۔

 

سی بھی ترقی کرتے نے کہا کہ "اس طرح کے ایونٹس معاشروں کو ایک دوسرے کے قریب التے ہیں اور ک (Mayor Jeffreyمیئر جیفری )

ہوئے شہر کا ایک اہم حصہ ہیں،" "گارڈن اسکوائر لوگوں کے لئے سارا سال مزاح و تفریح سے بھرپور سرگرمیوں سے لطف اٹھانے کے 

لئے ایک بہت اچھی کمیونٹی کی جگہ ہے۔ میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ ہر ایک سے لے کر سربراہوں تک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں 

  پیشکش کرتا ہے۔"  (Bramptonتمام تر دریافت کریں جس کی اندرون شہر برامپٹن )اور 
 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.caکے لئے،  زبردست پمپکن پارٹی سے متعلق مزید معلومات
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الگ الگ نسلی پس منظر کے  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonبرامپٹن )کینیڈا کا نواں بڑا شہر  کے متعلق: (Bramptonبرامپٹن )

کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا  (Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

میں افتتاح ہوا  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalکینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ) ٹرانسپورٹ کا نظام

ے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات ک (William Osler Health Systemتھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton( کو ٹوئٹرTwitter) پر فالو کریں۔ 

 

 
 

 
 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار
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