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 ( اپنے اختتام کے قریبBrampton Farmers’ Marketsبرامپٹن فارمرز مارکیٹس )
 ہوں لطف اندوزکے مارکیٹ سیزن کے آخری دنوں میں موسم خزاں کے ثمرات سے  2016

 

 (Brampton Farmers’ Marketsمارکیٹس )برامپٹن فارمرز ( کی آمد آمد کے ساتھ Thanksgivingبرامپٹن، اونٹاریو: تھینکس گیونگ )

کے لیے یہ ہفتہ شہریوں اور سیاحوں کے لیے موسم خزاں اور مارکیٹ میں  2016والے اپنے سیزن کے خاتمے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 

دعوت کے لیے تازہ  شاندار( کی Thanksgivingہونے والی دلچسپ سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اس تھینکس گیونگ )

 اشیائے خوردنی حاصل کرنے کا آخری موقع ہے۔

 

 ہر مارکیٹ نے اپنے آخری دن آپ کے تمام خاندان کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے لیے دلچسپ سرگرمیوں کا اہتمام کر رکھا ہے۔

 

 تا  بجے 4اکتوبر  شام  6جمعرات، 

 Mount Pleasant( پر ماؤنٹ پلیزنٹ ولیج فارمرز مارکیٹ )Commuter Driveکمیوٹر ڈرائیو ) 100( میں Village Squareولیج سکوئر )

Village Farmers’ Marketکے دوسرے سیزن کا اختتام ہو رہا ہے۔ آئیے اور جشن میں شامل ہو جائیے۔ ) 

 

 (Pumpkin Decoratingکدوؤں کی سجاوٹ )

 

  بجے )جب تک کدو ختم نہیں ہو جاتے( 4آغاز شام 

  دستیاب ہو گا۔ مفتکدو اور موقع پر سجاوٹ کا سامان  200بچوں کے لیے  200پہلے آنے والے 

 

 بجے صبح تا ا بجے دوپہر 7اکتوبر    8ہفتہ، 

( کے تیسویں سال کے آخری دن کی سرگرمیوں میں Downtown Brampton Farmers’ Marketڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فارمرز مارکیٹ )

 شامل ہیں:

 

 (Annual Downtown Brampton BIA Pumpkin Decoratingکدوؤں کی ساالنہ سجاوٹ )کی  BIAڈاؤن ٹاؤن برامپٹن 

  بجے )جب تک کدو ختم نہیں ہو جاتے( 8آغاز صبح 

 ( مینMain( اور کوئین )Queen( سٹریٹس )Streets( کے کونے پر گارڈن سکوائر )Garden Square) 

  دستیاب ہو گا۔ مفتکدو اور موقع پر سجاوٹ کا سامان  300 بچوں کے لیے 300پہلے آنے والے 

 

 مارکیٹ میں کھانا پکانے کی سرگرمیاں

  بجے 12تا  11دوپہر 

 ( گارڈن سکوائرGarden Square) 

 ( برامپٹن کے اپنے جے ریڈ اینڈ کوJ Red & Co( کے پروفیشنل سلیبریٹی شیف )professional celebrity Chef جیسن روسو )

(Jason Rosso کی طرف سے کھانا پکانے کے مفت مظاہرے۔ ان کے ساتھ شامل ہوں گے یوتھ برامپٹن اینٹر پرینور سنٹر )

(Youth Brampton Entrepreneur Centre( کے سو شیفس )Sous Chefs ) 

 

 سال بھر کے لیے مارکیٹ لگانے کے بارے میں کیے گئے سروے میں حصہ لیں

( مارکیٹ لگانے کے بارے میں غور کیا جارہا ہے اور اس کے لیے شہریوں indoorعمارت کے اندر )سٹی کی طرف سے سال بھر کے لیے 

 پر حصہ لے کر اپنی رائے کا اظہار کریں یہاں۔ آن الئین سروے میں حاصل کی جا رہی ہےکی رائے 
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الگ الگ  209نے والے مختلف زبانیں بول 89کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

ٹرانسپورٹ  ےہیں اور یہاں ک میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے اور باہر سے آنے والے لوگوں ( کے رہائشیوں Bramptonنسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن )

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

http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/Pages/Year-Round-Indoor-Market-Study-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/Pages/Year-Round-Indoor-Market-Study-.aspx


 

 

ہے۔ مزید معلومات کے لیے شمار ہوتا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں ایک کا  (William Osler Health System)اوسلر ہیلتھ سسٹم 

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

 

 

 

 

 

 

 بطہ برائے میڈیارا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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