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 کے ذریعے موسم گرما کا آغاز کیا جا رہا ہے CeleBRAMPTONجون کو برامپٹن میں  11
 

میں شرکت کریں، اندرون شہر برامپٹن میں مفت تفریح  CeleBRAMPTONبرامپٹن، انٹاریو: اپنے خاندان اور پڑوسیوں کو جمع کریں اور 

 بجے تک۔  4سے شام  11جون صبح بجے  11کا ایک دن، کھانا پینا اور خاندان کے ساتھ تفریح، بروز ہفتہ، 
 

بجے ایونٹ کی شروعات کرنے کے لئے باضابطہ  11( گارڈن اسکوائر کے کنسرٹ زون میں صبح Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

 تسلیمات پیش کریں گی۔ 
 

میئر لنڈا جیفری نے کہا کہ "یہ ایونٹ ہماری کمیونٹی کو اکٹھا کرنے، خوبصورت اندرون شہر دیکھنے، مفت میں لطف اندوز ہونے، پرمزہ 

ندہ دلی سے برامپٹن کے جشن میں شمولیت اختیار کریں، سرگرمیوں اور موسم گرما کا آغاز کرنے کے لئے ایک شاندار موقع ہے" "آئیں ز

 متحرک جگہوں، کھانوں کی نہایت اعٰلی اقسام اور تفریح کا لطف اٹھائیں۔"

 
( کے لئے برامپٹن ٹرانزٹ میں سواری کر سکتے ہیں )صرف نقد loonieکے شرکاء ایک لونی ) CeleBRAMPTONجون کو  11

مال کے ساتھ الگو نہیں ہوتا۔ جلد خراب نہ ہونے والی غذائی اشیاء کے تحائف کڈز زون اور کے استع PRESTOکرایہ  1کرایہ(۔ یہ $

 کمیونٹی زون میں قبول کئے جائیں گے۔ 
 

CeleBRAMPTON  بشمول ویلنگٹن اسٹریٹ اور گیج پارک اور گارڈن اسکوائر میں مفت کھانا، اور مندرجہ ذیل تفریح اور سرگرمیوں کو

 اجاگر کرتا ہے: 

 
 3سہ پہر  - 11گارڈن اسکوائر، صبح  -کنسرٹ زون 
DJ Drew  کی طرف سے الئیو اسیٹس کے ساتھZ103.5 کے اسکاٹ فاکس کی طرف سے میزبانی کی گئی 

 پائریٹ شو 

 کیا فورس آپ کے ساتھ ہے؟   -جیڈی شو 

 مقامی برامپٹن اداکاروں کی ایک قسم 

 
 3سہ پہر  - 11گیج پارک، صبح  -کڈز زون 

  پُھالئی جا سکنے والی سالئیڈزدو بڑی 

 کرافٹ اسٹیشن 

 ایئربرش ٹیٹوز 

 ویڈیو گیم ٹرک 

 راک وال، اور بہت کچھ 

 
 2:15سہ پہر  - 11مین اسٹریٹ جنوبی، صبح  -کمیونٹی زون 

 مقامی کمیونٹی گروپ اپنے پروگراموں کی نمائش کرتے ہیں 

 اپنی ذاتی پتنگ بنائیں اور سجائیں -کائٹ فیسٹ/پتنگ کا تہوار 

  پورے ایونٹ میں اسے مکمل کرنے میں مدد کریں -متعامل اسٹکر دیوار 

 
 3سہ پہر  - 11کین ولینز اسکوائر، صبح  -انفو سٹی اور پکنک زون 

 شہری محکمہ جات کی اپنی خدمات اور پروگراموں کی نمائش 

 الئیو مورل پینٹنگ 

 مفت کارن کیٹل 

 
BMX  2:15سہ پہر  - 11، صبح مین اسٹریٹ شمال –اسٹنٹ زون اور بائیک فیسٹ 

  کراز ای کریو کرتب ٹیم کرتب دکھاتی ہے اور آٹوگراف دیتی ہے 

 بائیک فیسٹ کمیونٹی گروپ 
 



 

 

 
بجے اسٹریٹس کی الئن خوبصورت فلوٹ، چلنے والے بینڈ، کاسٹیوم پہنے کرداروں اور بہت  3گرینڈ اختتام پر، فالور سٹی پریڈ، رہائشیوں کو 

 کچھ سے لطف اندوز ہونے کے لئے مدعو کیا جاتا ہے۔

 

بندش پر مکمل تفصیالت کے لئے برائے بجے تک سڑک کی بندش اندرن شہر کے ارد گرد شیڈول کی جاتی ہے۔  5بجے سے شام  8صبح 

 مالحظہ کریں www.brampton.caمہربانی 

 
 ۔ 30-

 
CeleBRAMPTON  :سے متعلقCeleBRAMPTON  کمیونٹی کی روح، شہری فخر، برامپٹن کا پھولوں کا ثقافتی ورثہ کا جشن ہے اور ہر اس چیز کا جس کی شہر

 نے پیشکش کی ہے۔ یہ سب برامپٹن میں موسم گرما کا آغاز کرنے کے لئے ہے۔

 

مختلف نسلی  209مختلف زبانیں بولنے والے  89جو کہ  کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے برامپٹن سے متعلق:

برامپٹن کے رہائشی اور زائرین جدید ترین تفریحی سہولیات اور کینیڈا میں سب سے تیز رفتار نقل و حمل کے نظام تک پس منظر کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔

ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ کینیڈا میں سب سے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید میں کھوال، برامپٹن سوک ہسپتال، ولیم اوسلر  2007رسائی رکھتے ہیں۔ 

 کو فالو کریں۔ CityBrampton@پر  Twitterمالحظہ کریں یا ٹوئٹر/ www.brampton.caمعلومات کیلئے، 

 

 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار
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