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 برامٹن کے سگنیچر سمر مواقع کا حصہ بنیں

 فروخت کنندگان اور بال منافع کام کرنے والے کمیونٹی گروپس کی ضرورت ہے
 

واال کوئی کاروبار چال رہے ہیں؟ کیا آپ مزیدار کھانوں اور منفرد ذائقوں کے برامپٹن، آن: کیا آپ منفرد مصنوعات اور سروسز پیش کرنے 

تجربات کی پیشکش کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ادارے کے حوالے سے رہائشیوں اور وزیٹرز کے ساتھ مربوط ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب 

 سٹی درخواستیں موصول کر رہا ہے۔ہاں میں ہے، تو سگنیچر مواقع میں شرکت کے متمنی فروخت کنندگان سے 

 

 کے پرجوش مواقع کے سلسلوں میں شامل ہیں: 2017سٹی آف برامپٹن کے موسم گرما 

 

CeleBRAMPTON  ∙ 2017جون  10∙ ڈأون ٹأون برامپٹن 

 کھانوں کے فروخت کنندگان 

 بالمعاوضہ کام کرنے والے کمیونٹی گروپس 

 

 2017جوالئی  1∙ چنگواکوسی پارک ∙   کینیڈا ڈے منائیں برامٹن 

 کھانوں کے فروخت کنندگان 

 پرچون کے فروخت کنندگان 

  بالمعاوضہ کام کرنے والے کمیونٹی گروپس 

 

 2017جون تا اکتوبر ∙ ہر ہفتہ کے دن ∙  ڈأون ٹأون برامپٹن فارمرز مارکیٹ

 بالمعاوضہ کام کرنے والے کمیونٹی گروپس 

 انٹرپرینیورز 

 کسان 

 ہ کھانوں کے فروخت کنندگانتیار شد 
 

 2017جون تا اکتوبر ∙ ہر ہفتہ کے دن ∙ ڈأون ٹأون برامپٹن ∙  آرٹسٹس مارکیٹ پلیس

 ہنرمند 

 دستکار 

 ہاتھ سے بنی ہوئی اشیا 

 منفرد نوعیت کی اشیا 
 

 2017جون تا اکتوبر ∙ ہر جمعرات کے دن ∙  مأونٹ پلیزنٹ ولیج مارکیٹ

 ہنرمند 

 دستکار 

  ہوئی اشیاہاتھ سے بنی 

 کسان 

 تیار شدہ کھانوں کے فروخت کنندگان 

  منفرد نوعیت کی اشیا 
 

سٹی کے یہ مواقع کاروباری اور کمیونٹی گروپس کو کمیونٹی کے ایک منفرد نوعیت کے تجربہ میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں 

 ے ہیں۔ جہاں وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہائشیوں اور وزیٹرز کے ساتھ مربوط ہو سکت

 

 

 

 

برائے  .events@brampton.caاور الزمی طور پر یہاں جمع کروانی چاہیں  www.brampton.ca/eventsدرخواستیں یہاں پر دستیاب ہیں 

 متعلقہ حتمی تاریخیں دیکھنے کے لیے درخواست فارم مالحظہ کریں۔  -ی حمتی تاریخ مختلف ہے مہربانی توجہ فرمائیں کہ ہر موقع ک

http://www.brampton.ca/events
mailto:events@brampton.ca


 

 

 

یں موسم گرما کے ان سگنیچر مواقع کے بارے میں مزید معلومات اور فروخت کنندہ کی درخواست کے طریقہ کار کے لیے، برائے مہربانی مالحظہ کر

www.brampton.ca/events. 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( 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 Hospitalٹن سوک ہاسپٹل )کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپ

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۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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