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 میں بھی جاری ہے 2017نئے سال کی لیوی کی روائیت 
 

اور  (Linda Jeffrey) بجے تک میئر لنڈا جیفری 3سے  1کو اینوئل نیو ایئرز لیوی کے موقع پر سٹی ہال میں دن  2017جنوری  21برامپٹن، آن: ہفتہ، 

پر کھلیں گے۔ مقامی تفریح سے لطف اندوز ہوں اور ایک کپ کیک سجائیں۔ کھانے کی ہلکی  12:30۔ دروازے دن مالقات کریںکونسل کے اراکین سے 

 جائیں گی۔  پیش کیپھلکی چیزیں 

 

پر امید نیو ایئرز لیوی کے موقع پر اپنے سٹی ہال میں برامپٹن کے رہائشیوں سے ایک مرتبہ پھر ملنے کے لیے  2017"میں  میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا

"طویل عرصے چلی آنے والی یہ روایت عوام کو اپنے منتخب کردہ نمائندگان سے ملنے اور نئے سال کی خوشی منانے کا ایک  ہوں۔" انہوں نے مزید کہا

 موجود ہوں گے۔"  وہاں سال کی تقریب ہماری مستقبل کی یونیورسٹی پر مرکوز ہو گی اور بلیو ربن پینل کے اراکین بھیموقع فراہم کرتی ہے۔ اس 

 

 ، تو گیج پارک پر اسکیٹنگ کی ایک دوپہر سے لطف اندوز ہوں۔  یاجازت دنے اپنے اسکیٹس ساتھ الئیں اور اگر موسم 

 

 پر کال کریں۔ 311مالحظہ فرمائیں یا  www.brampton.caلیوی اور سٹی آف برامپٹن میں ہونے والی دیگر تقریبات کے متعلق معلومات کے لیے 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209دی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبا ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

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

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

پر  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemہیلتھ سسٹم )

 پر فالو کریں۔( Twitter)کو ٹوئٹر  CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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