
 

 

 
            برائے فوری اجراء

 

 ( کے ساتھ میدان میں اتر رہا ہے!MAGICمیں ہیڈالئنر میجک ) 2020سٹی آف برامپٹن 
 

   برامپٹن نے اس کی خوشیاں منانے کے لیےایک نئے عشرے کی شروعات ہونے والی ہے اور سٹی آف   -( 2019دسمبر  3برامپٹن، آن )
( کی جانب سے پیش کی جانے والی آتش بازیاں اور دیگر کئی خاندان دوست سرگرمیاں Tim Hortonsبراہ راست تفریح، ٹِم ہورٹنز )ایک 

 منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہے!
 

JUNO جو برامپٹن میں نیو ایئرز ایوو کی تقریبات میں  ،ہو رہی ہے سٹی کو  انتہائی مسرت کا اعالن کرتے ہوئے !ایوارڈ ِوننگ بینڈ میجک
بجے تا آدھی رات تک مفت  8کو شام  2019دسمبر  31شرکاء گارڈن اسکوائر میں بروز منگل،  ہیڈالئنر کے طور پر جلوہ گر ہوں گے۔

 براہ راست کنسرٹ سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
 

 براہ راست تفریح
 

جو لوگ  ( کے ساتھ تہوار کا آغاز کریں گی۔Shemکے میزبان شیم )  (KISS 92.5) 92.5 بجے ِکس 8( شام DJ Fizzaڈی جے فِزا )
براہ راست تفریح کا  بجے پیش کیا جائے گا۔ 9نئے سال کا جشن ذرا جلدی منانا چاہتے ہوں، ان کے لیے آتش بازی کا پہال مظاہرہ رات 

کی دہائی کی کالسیکی موسیقی  90( ہوں گے، جو Wing Nightپر شروع ہو جائے گا جس کے روح رواں ِونگ نائیٹ ) 9:15سلسلہ رات 
کّور بینڈ  R&Bکے پریمیئر ہِپ ہاپ اور  GTAمیں خصوصی شہرت کے حامل برامپٹن کے اپنے ہرٹ لیک نیبرہُڈ سے تعلق رکھنے والے 

بجے کے بعد فوًرا اسٹیج  11کے ہیڈ الئینر میجک! رات  2020نڈ اور برامپٹن نیو ایئرز ایوو کینیڈین ریگے فیوژن بی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
سنبھال لیں گے، جو رات بارہ بجے کی الٹی گنتی شروع ہونے تک اور آتش بازی کے دوسرے مظاہرے تک حاضرین کا لہو گرماتے رہیں 

  گے۔
 

 میجک کے متعلق!کچھ 
 

میجک! الس اینجلس پر مبنی ٹورانٹو میں نمو پانے واال ایک گروپ ہے جس نے موسم گرما کے مشہور گانے "ُروڈ" سے خوب شہرت 
ممالک میں خوب پذیرائی  141ہفتوں تک پہلے نمبر پر رکھا گیا اور اس کو  6میں  100اس ریگے پاپ دھن کو بِلبورڈ ہاٹ  –کمائی 

بلین سے  1.3پر اس کو  VEVOملین سے زیادہ مرتبہ اسٹریم کیا گیا اور  500دہ تعداد میں فروخت ہوا، حاصل ہوئی اور دس ملین سے زیا
اپنی مسحور کن آوازوں، بہترین نغمہ نگاری اور اپنی مثال آپ موسیقی کی بناء پر میجک! نے پچھلے پانچ سال کے  زیادہ بار دیکھا گیا ہے۔

( کے ساتھ دنیائے EXPECTATIONSاب میجک! نے اپنی نئی البم "ایکسپیکٹیشنز" ) ا ہے۔دوران اپنی صالحیتوں کا خوب لوہا منوای
 ۔(EXPECTATIONS( اور ایکسپیکٹیشنز )Kiss Meموسیقی میں دوبارہ قدم رکھا ہے، بشمول بلندیوں کو چھونے والے "ِکس می" )

 
 خاندان دوست سرگرمیاں

 
بجے تک کیا گیا ہے، جس میں سٹی ہال ایٹریم میں ایک ِکڈز  9سے رات  6:30سٹی ہال میں خاندان دوست تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام شام 

گیج پارک میں خاندانوں کے لیے اسکیٹنگ ٹریل اور  ڈانس پارٹی، ایک میجک شو، دستکاریوں اور فوٹوگرافی کے مواقع شامل ہوں گے۔
اس کے بعد خاندان جلدی پیش کیے جانے والے  یں چمچماتی ونٹر الئیٹس سے لطف اندوز ہونے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ہزاروں کی تعداد م

 بجے کے آتش بازی کے مظاہروں میں بھی شرکت کر سکیں گے۔ 9رات 
 

  پہنچنے کا طریقہ
 

 بجے تا سروس کے اختتام تک برامپٹن ٹرانزٹ کے ذریعے مفت سفر کریں! 7نیو ایئرز ایوو کے موقع پر رات 
 

 ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔
 

 www.brampton.ca/newyearseveتقریب کے متعلق مزید معلومات، بشمول ٹرانزٹ کے شیڈول اور سڑکوں کی بندش، کے لیے 
 کے ذریعے  ہمارے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کریں۔ BramptonNYEتقریبات کے بارے میں # مالحظہ کریں۔

 

http://www.brampton.ca/newyearseve


 

 

 اقتباس
 

براہ راست تفریح، خاندان دوست سرگرمیوں  ہم ایک "اس سال نیو ایئرز ایوو کے موقع پر لطف اندوز ہونے کی بہترین جگہ برامپٹن ہے!
اور آتش بازی کے ایک نہیں بلکہ دو مواقع جن میں پوری رات آتش بازی کے مظاہرے پیش کیے جائیں، کی میزبانی کرنے کے لیے بے 

سے لطف اندوز ہوتے  2020میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ برامپٹن میں منائی جانے والی نیو ایئرز ایوو  تاب ہیں۔
 ہوئے اگلے عشرے میں داخل ہوں!"

 
 میئر پیٹرک برأون      -
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ہر عمل کا مرکز  ہمارے کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
ہمارے ساتھ  تے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

3426-874-905 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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