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 کا آنے والے ہفتے سے آغاز 2016( Farmers’ Marketفارمرز مارکیٹ )
 

جون کو ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن  18( کا آغاز ہفتہ Farmers’ Marketsکے لیے برامپٹن کی ساالنہ فارمرز مارکیٹس ) 2016برامپٹن، اونٹاریو: 

جون کو ماؤنٹ پلیزنٹ ولیج  23( کی افتتاحی تقریب سے اور جمعرات Downtown Brampton Farmers’ Marketفارمرز مارکیٹ )

 ( کی افتتاحی تقریب سے ہو گا۔Mount Pleasant Village Farmers’ Marketفارمرز مارکیٹ )

 

سبزیاں  شہریوں کو موسم گرما کے دوران لگنے والی ان مارکیٹس میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے جہاں ان کے لیے رنگا رنگ قسم کی تازہ

(، مخلتف قسم کے گوشت، پنیر، انڈے، بیک کی ہوئی اشیا اور بہت سی organic productsاور پھل، مختلف قسم کے آرگینک پراڈکٹس )

 دوسری چیزیں دستیاب ہوں گی۔

 

قامی طور پر اگائی ( کا کہنا ہے کہ "ایک صحتمند برامپٹن کی تشکیل کے لیے جہاں پر لوگ رہ سکیں، تازہ مMayor Jeffreyمیئر جیفری )

اور پیدا کی ہوئی فصلوں اور اشیائے خوردنی تک رسائی بہت ضروری ہے۔ میں پرامپٹن کے تمام شہریوں کو دعوت دینی ہوں کہ برامپٹن کی 

ں کا ( میں آ کر مقامی طور پر خریداری کریں اور اپنے مقامی کاشتکاروں، زمینداروں اور ہنرمندوFarmers’ Marketsفارمرز مارکیٹس )

 حوصلہ بڑھائیں۔"

 

( کے افتتاحی دن کی تفریحات میں شامل ہوں Downtown Brampton Farmers’ Marketاس سال ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فارمرز مارکیٹ )

 Ken Whillans( کی طرف سے کین ولنز سکوئر )JellyBeenzگے بچوں کے لیے دستکاری کا ایک سٹال جس کا اہتمام جیلی بینز )

Squareمیں ) ( کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ گارڈن سکوئرGarden Square میں صبح )بجے باقاعدہ افتتاحی تقریب ہو گی جس کے بعد  11

( نام کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو گا۔ اس میں برامپٹن کے اپنے جے ریڈ اینڈ کو ”Cooking at the Market“"ککنگ ایٹ دی مارکیٹ" )

(J Red and Coکے معروف پیش )( ہ ور شیف جیسن روسوJason Rosso( اور برامپٹن اینٹرپرینور سنٹر )Brampton Entrepreneur 

Centre( کے سو شیفس )sous chefs( کی طرف سے کھانا پکانے کی مفت ڈیمانسٹریشنز )demonstrationsہوں گی۔ ) 

 

بجے سہ پہر باقاعدہ افتتاحی تقریب سے  4( کا آغاز Mount Pleasant Village Farmers’ Marketماؤنٹ پلیزنٹ ولیج فارمرز مارکیٹ )

 Festivals and( کے کونے پر فیسٹیولز اینڈ سپیشل ایونٹس )Commuter Drive( اور کمیوٹر ڈرائیو )Sidford Roadہو گا۔ سڈفورڈ روڈ )

Special Events( کے خیمے میں آ کر فارمرز مارکیٹ )Farmers’ Marketے واال مفت گروسری بیگ ( ایک دوبارہ استعمال ہون

(grocery bag حاصل کرنا نہ بھولیں )جب تک دستیاب ہوں( ) 

 
( ہوں گے جہاں ہر عمر کے خریداروں themed daysدونوں مارکیٹس میں سارے سیزن کے دوران ہفتہ وار تفریحی پروگرام اور تھیمڈ ڈیز )

معیار کے تازہ پراڈکٹس خریدنے آئیں گے جنہوں نے خود ان کو اگایا پیدا  کے لیے تفریح کا سامان مہیا کیا جائے گا جو ان لوگوں سے اعلی  

 کیا یا بنایا ہے۔

 

 ( Downtown Brampton Farmers’ Market) ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فارمرز مارکیٹ

ے کیونکہ سٹی ( کے لیے یہ سال بہت اہمیت کا حامل ہDowntown Brampton Farmers’ Marketڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فارمرز مارکیٹ )

اکتوبر تک ہر اتوار کو صبح  8( Downtown Marketکی طرف سے موقعے کو مناتے ہوئے اب تیس سال ہو گئے ہیں۔ ڈاؤن ٹاؤن مارکیٹ )

 بجے تک چلے گی۔ 1بجے سے دوپہر  7

 

( سے لے کر Theatre Lane( تھیٹر لین )Main Streetتک مین سٹریٹ ) 1:30سے لے کر دوپہر  5:45اکتوبر تک صبح  8جون سے  18

( تک بند رہے گی۔ مفت پارکنگ ڈاؤن ٹاؤن کے ان چار میونسپل گیراجز پر تمام دن دستیاب ہو گی: Wellington Streetویلنگٹن سٹریٹ )

 Market( گیراج اور مارکیٹ سکوئر )Nelson Square( گیراج، نیلسن سکوئر )John Street( گیراج، جان سٹریٹ )City Hallسٹی ہال )

Squareگیراج۔ ) 

 

 ( میں واش رومز کھلے ہوں گے۔Rose Theatre( اور روز تھیٹر )City Hall(، سٹی ہال )Gage Parkگیج پارک )

 



 

 

 ( Mount Pleasant Village Farmers’ Market) ماؤنٹ پلیزنٹ ولیج فارمرز مارکیٹ

بجے سے لے  4( ہر جمعرات کو یکم ستمبر تک شام Mount Pleasant Village Farmers’ Marketماؤنٹ پلیزنٹ ولیج فارمرز مارکیٹ )

بجے تک کھلی رہے گی۔ یہ مارکیٹ برامپٹن میں ماؤنٹ پلیزنٹ ولیج سکوئر  7سے  4اکتوبر تک شام  6ستمبر سے  8بجے تک اور  8کر 

(Mount Pleasant Village Square میں )100 ( 100کمیوٹر ڈرائیو Commuter Driveپر ہو گی۔ ) 

 

کا پارکنگ الٹ  (Mount Pleasant Village Schoolموسم گرما کے دوران ماؤنٹ پلیزنٹ ولیج سکول )یٹ جانے والوں کے لیے مارک

 دستیاب ہو گا۔ اس کے عالوہ سٹریٹس پر بھی پارکنگ دستیاب ہو گی جس کی زیادہ سے زیادہ حد تین گھنٹے ہو گی۔

 
( Community Centre( اور کمییونٹی سنٹر )Mount Pleasant Village Library) واش روم کی سہولیات ماؤنٹ پلیزنٹ ولیج الئبریری

 پر دستیاب ہوں گی۔

 

 www.brampton.ca( کے متعلق مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں Farmers’ Marketsفارمرز مارکیٹس )
 

-30- 
 

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

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

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

پر  www.brampton.caے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں س (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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