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 صد سالہ تقریباتسینٹرل پبلک اسکول کی 

 

دسمبر کو  11 مورخہ رہا ہے۔ تقریب کا انعقاد کرساالنہ ویں 100برامپٹن، آن: ڈأون ٹأون برامپٹن میں سینٹرل پبلک اسکول اس سال اپنی 

ڈانس  ایک پر 12:30اور دن  10:30جائے گی۔ اس تقریب میں صبح  منعقد کیبجے تک ایک عوامی تقریب  1سے دن  10صبح 

 معلومات اور "سالگرہ کا کیک"کے بارے میں ، موجودہ پروگراموں اشیاءکی نمائش، تاریخی  وں" کالس روماب، "تب اور شو

کی  بھی کی پیشکش کرنے آدھے گھنٹے کے بعد عمارت کی سیرہر  بجے سے 10۔ صبح کاٹنے کی ایک تقریب شامل ہو گی

 جائے گی۔ 

 
میں تعمیر کی گئی تھی۔ جیسے  1916سینٹرل پبلک اسکول کی موجودہ عمارت مگر سے ایک اسکول موجود تھا،  1856پر  اگرچہ، یہاں

 نیتجتًا اور  اس کے داخلوں میں کمی واقع ہوتی گئیگئے، تو  ائےد کے عالقوں میں مزید اسکول بناردگر ہیمیں وسعت آنے کے ساتھ برامپٹن 

  سرکاری طور پر سینٹرل پبلک اسکول کومیں  1984بند ہو گیا۔ سٹی آف برامپٹن نے وہ جگہ خرید لی اور یہ اسکول میں  1983

 ۔سہولت گاہ کے طور پر کھول دیا ون کی ایکتفریحی/فن
 

ڈانس اسٹوڈیوز موجود ہیں، چار عدد ڈانس پروگرام، جس کے لیے پوری طرح سے لیس  ےپر، سینٹرل پبلک اسکول میں شہر کموجودہ طور 

موجود ہیں۔ یہ عمارت ایک اجتماعی تربیتی سینٹر کے طور پر بھی کام بھی  پروگرامکے سینیئرز، یوتھ، آرٹس اور ویلنیس  اس کے عالوہاور 

 عوامی طور پر کرائے پر میٹنگ اور پارٹی کے کمروں کی پیشکش کرتی ہے۔آتی ہے اور 
 

مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی لیگزینڈر سٹریٹ پر موجود ہے۔ ا 24سینٹر پبلک اسکول ڈأون ٹأون برامپٹن میں 

www.brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔  

 
 

-30- 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

ے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

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

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 یڈیا کنٹیکٹم

 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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