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 (Flower City Paradeاپنے ناموں کا اندراج کروائیں: فالور سٹی پریڈ )

 

( میں Flower City Paradeفالور سٹی پریڈ )( کی طرف سے ساالنہ City of Bramptonبرامپٹن اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

 کا سلسلہ جاری ہے۔شرکت کی خواہش مند آرگنائزیشنز کی طرف سے درخواستیں وصول کرنے 

( کا ایک بھرپور نقطہ اختتام CeleBRAMPTONکو منعقد کی جائے گی۔ یہ سیلی برامپٹن ) 2016جون  11اس دفعہ یہ پریڈ ہفتہ 

( میں مفت تفریح، خوردونوش اور تمام گھر والوں کے لیے دلچسپی downtown Bramptonہو گی جو کہ ڈاون ٹاؤن برامپٹن )

( میں ہر اس چیز کا جشن منایا جاتا CeleBRAMPTONہوتا ہے۔ گرمیوں کے آغاز کے ساتھ سیلی برامپٹن )سے بھرپور ایک دن 

 بشمول معاشرتی جذبہ، اپنے شہر پر فخر، اور سرسبز باغات اور پھول پودے -ہے جس پر برامپٹن کو فخر ہے 

سے زیادہ  10,000پریڈ میں شامل ہونے والے ( میں آپ کو اپنی آرگنائزیشن کو اس Flower City Paradeفالور سٹی پریڈ )

 10شرکاء اور اس کے عالوہ گھر بیٹھے بہت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ اس کو راجرز کیبل 

(Rogers Cable 10پر دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ ) 

فالور سٹی  –کرنے کے اس موقع کو گنوائیں نہیں آرگنائزیشن کو برامپٹن کے لوگوں کے ایک بڑے مجمعے کے سامنے پیش  یاپن

( میں کسی فلوٹ، سواری، یا کسی اور طرح کی اینٹری کے ذریعے شامل ہوں! اس میں شامل ہونے Flower City Paradeپریڈ )

 تک الزماً جمع کرا دیں۔ 2016اپریل  22کے لیے اینٹری فارمز 

( اور اینٹری فارم کے متعلق مزید معلومات Flower City Parade)( اور فالور سٹی پریڈ CeleBRAMPTONسیلی پرامپٹن )

 پر وزٹ کریں۔ www.brampton.ca/eventsکے لیے 

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

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

جس کا  (Brampton Civic Hospital)ن سوک ہاسپٹل یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹ

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System)میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات کے لیے 
 
 

 
- 30 - 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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