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 ( اس موسم گرما میں گارڈن اسکوائر کے پروگراموں کا حصہ ہو گیONtourآن ٹٔور )

 
کی  150کرے گا جس میں اونٹیریو  پربرامپٹن گارڈن اسکوائر اپنے فرائیڈے نائیٹ الئیو سیریز کا اختتام آن ٹٔور کنسرٹ  -برامپٹن، آن 

 ستمبر، بروز جمعہ کارڈینال آفیشال اور انجلی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی۔ 1تقریبات کے سلسلے میں مورخہ 
 

آن  ۔ویں سالگرہ کی تقریبات کو چار چاند لگا رہی ہیں150آن ٹٔور پورے سال پر محیط تقریبات کا حصہ ہے جو اونٹیریو کی کنفیڈریشن کی 
کی ایک ابھرتی ہوئی آواز ثابت ہو گی جو پورے اونٹیریو میں  2017ٹٔور کے مفت اور بغیر ٹکٹ کے کنسرٹ کی یہ سیریز موسم گرما 

میں اپنے فن کا مظاہرہ کرے گی اور ہمارے اپنے میوزک ٹیلنٹ کو سامنے النے میں اپنا بھرپور کردا کرے گی۔ سیریز موجود کمیونٹیز 

 ۔یںحاصل کی جا سکتی ہ یہاں سےکے متعلق معلومات 

 
اینڈ کلچر کے ڈائریکٹر ہیں، نے کہا کہ "ساالنہ تقریبات کے پروگراموں کی حکمت عملی کو فخر میں  ڈویلپمنٹبوب ڈارلنگ، جو اکنامک 

ہا اضافہ کرنے، باہمی وابستگی پیدا کرنے اور اپنی کمیونٹی میں بہتر معاشی اثرات مرتب کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے"۔ انہوں نے مزید ک

اور کمیونٹی کی تنظیموں کے ساتھ مل کر موسم گرما کے پروگراموں کو مرتب کر کے ہم برامپٹن کہ "مقامی ٹیلنٹ، ابھرتے ہوئے فنکاروں 

کو ایک مرتعش، مشتمل اور رنگا رنگ تقریبات سے بھرپور شہر کے طور پر سامنے ال رہے ہیں، جس کے پاس سیاحوں اور مقامی لوگوں 

 "۔گا موجود ہو نہ کچھ  کو پیش کرنے کے لیے مساوی طور پر کچھ
 

جون، بروز پیر سے ڈأون ٹاون کے گارڈن اسکوائر میں برامٹن نے عظیم پروگراموں کے ساتھ موسم گرما کا آغاز کر دیا ہے،  12مورخہ 
ستمبر تک جاری رہیں گے۔ اپنے اہل خانہ، دوستوں اور پڑوسیوں سے مالقات کریں، کسی دن سیاحوں کو اپنے ہمراہ الئیں  3جو مورخہ 

 اور پرجوش سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں۔
 

سپ تقریبات گارڈن اسکوائر جو کوئین اور مین اسٹریٹس پر واقع ہے، ایک شاندار عوامی مقام ہے جہاں پر شہر رنگا رنگ سرگرمیوں، دلچ
ات اور تمام افراد کے لیے مفت تفریحی مواقع کی میزبانی کر رہا ہے۔ تنظیموں کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ وہ تشریف الئیں اور تقریب

 و تہواروں کے لیے جگہ کرایہ پر حاصل کریں۔ 
 

  حاصل کریں۔ یہاں سےڈأون ٹأون میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے! تفصیلی معلومات 

 
پر فالو  فیس بکاور  ٹوئیٹرکیا آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں؟ پورے شہر میں ہونے والی تقریبات، پروگراموں اور معلومات کے لیے ہمیں 

 کریں۔
 

 گارڈن اسکوائر موسم گرما کا شیڈول:
 

 اگست 28 -جون  12بجے،  7ہر پیر، شام 
 برامٹن آن اسکرین

برامپٹن کے ڈیجیٹل طور پر تیار کردہ میڈیا کا مظاہرہ اور خوشی منانا۔ طلباء کی مختصر فلمیں، یوٹیوب سے دلچسپ مواد، فنکاروں کی 
 میوزک ویڈیوز، پوری فلمیں اور بہت کچھ! 

 
 اگست 29 -جون  13بجے،  7ہر منگل، شام 
 ڈسکّور کینیڈا

 یاں شامل ہیں جو کینیڈا کی متنوع ثقافت اور تاریخ پر روشنی ڈالتی ہیں۔ کی تقریبات جس میں رنگا رنگ سرگرم 150کینیڈا 
 

 اگست 30 -جون  14بجے،  7ہر بدھ، شام 
 برامپٹن آن اسٹیج 

 برامپٹن کے کچھ روشن ترین اور ابھرتے ہوئے نوخیز ٹیلنٹ کی جانب سے براہ راست تفریحی پروگراموں کی پیشکش۔ 
 
 

https://www.ontario.ca/page/ontour-concert-series
https://www.ontario.ca/page/ontour-concert-series
http://www.brampton.ca/gardensquare
http://www.brampton.ca/gardensquare
https://twitter.com/CityBrampton
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton


 

 

 
 اگست 31 -جون  15بجے،  8ہر جمعرات، شام 

 تھروبیک تھرسڈے موویز
( انتہائی مشہور تھروبیک تھرسڈے موویز کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ماضی کی فیملی JN Asensio Realtyجے این ایسنشیئو رئیلٹی )

 کی من پسند اور کالسیکی گروہوں کی حامل شخصیات بڑی اسکرین پر جلوہ گر ہوں گی۔  
 

 ستمبر 1 - جون 16بجے،  8ہر جمعہ، شام 
 فرائیڈے نائیٹ الئیو

 بجے ہیڈ الئینر 9بجے اوپنر | شام  8شام 
GTA  کی جانب سے ایک ہیڈالئینر کے بعد، مقامی ونز ٹو واچ“ones to watch”   ٹیلنٹ کی جانب سے ہفتہ وار براہ راست میوزک سیریز۔

 ہمارے تمام ہیڈالئینرز ریڈیو پلے سے ہیں اور وہ ریکارڈ لیبل کے حامل ہیں۔
 

 اکتوبر 7 -جون  17ہر ہفتہ صبح، 
 کمیونٹی شوکیس

کی جانب سے فن کے براہ راست  کے دوران مقامی کمیونٹی گروپس ککنگ ایٹ دی مارکیٹڈأون ٹأون برامپٹن فارمرز مارکیٹ، بشمول 

 مظاہرے اور کارکردگیاں۔ 

 
 ستمبر 2 -جون  17بجے سے آغاز،  9بجے اور شام  7ہر ہفتہ شام، شام 

 ڈبل فیچر -سیچرڈے مووی نائیٹس 
تعاون کنندہ پولیکارو آٹوموٹو فیملی، فیملی کے ہمراہ دیکھنے کے قابل موویز بمعہ ڈبل فیچرز۔ مووی سے پہلے کی سرگرمیوں کا آغاز شام 

 لہذا جلدی تشریف الئیں!   -بجے  6
 

 ہر اتوار، گیم کے شیڈول کے حساب سے وقت مختلف ہو گا، مئی تا اکتوبر
 بلو جیز سنڈیز

MLB نے کا اعزاز حاصل کرنے پر، ٹورانٹو بلو جیز کو اسپورٹ کریں!میں ٹاپ ٹیم ہو 
 

 گارڈن اسکوائر کی تفصیالت:

  بجے کے بعد مفت پارکنگ اور ڈأون ٹأون کور میں پانچوں میونسپل پارکنگ گیراجوں میں پورے ویکینڈ کے  7دوراِن ہفتہ شام
 دوران مفت پارکنگ کی سہولت: سٹی ہال، ویسٹ ٹاور، جان اسٹریٹ، نیلسن اسکوائر اور مارکیٹ اسکوائر۔

  نشتوں کی تعداد محدود ہے اور حاضرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ الن چیئر اپنے ساتھ الئیں۔ 

 شیڈول کا انحصار موسم کی صورت حال پر ہو گا۔ 

  تمام پروگرام تبدیل ہو سکتے ہیں۔ 
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تے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جان برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامی

یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو 

 www.brampton.ca مزید جانیں پر۔ فیس بکاور  ئرٹویبنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 لیزا کوکس

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.8657  |lisa.cox@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

