
 

 

 
 2017اکتوبر  3

 خزاں کی دلکش موسمی تقریبات جو پیش خدمات ہیں
 

سرگرمیاں جاری ہیں۔ سٹی آف برامپٹن نے موسِم خزاں سے لطف اندوز  کشوسم خزاں کی آمد آمد ہے اور دلم -برامپٹن آن 
 ہونے کے لیے اس موسم کو آپ کے لیے رنگ برنگی، مزیدار اور شاندار سرگرمیوں سے بھر دیا ہے۔ 

 
سے ( ڈأون ٹأون فارمرز مارکیٹ)اکتوبر  7اور بروز ہفتہ مورخہ ( مأونٹ پلیزنٹ ولیج مارکیٹ)اکتوبر  5روز جمعرات، مورخہ ب

 تھینکس گِونگ کے لیے اپنے دسترخوان کے لیے کچھ تازہ سامان خورد و نوش خریدنے کا آپ کے لیے آخری موقع ہے۔  
 

تھینکس گِونگ کے بعد ہر ہفتے والے  کا آغاز کرد یا ہے۔ نیو ہارویسٹ مارکیٹنے اس موسم خزاں کے دوران سٹی آف برامپٹن 
بجے تک ڈأون ٹأون کے کئی فروخت کنندگان سے فصلیں خریدنا جاری رکھیں۔  1تا دن  8صبح ( نومبر تک 4اکتوبر تا  14)دن 

 ۔مارکیٹ ڈأون ٹأون میں مین اسٹریٹ نارتھ پر ہے، کوئین تا نیلسن اسٹریٹ تک
 

پمِکن )بجے کّدووں کی سجاوٹ  9مارکیٹ کے آغاز پر صبح   BIAڈأون ٹأون برامپٹن …اکتوبر 7مورخہ  اس کے عالوہ
ایک کدو فی کس مفت فراہم  لیے بچوں کو سجاوٹ کے 250کی اپنی ساالنہ تقریب کی میزبانی کر رہا ہے۔ پہلے ( ڈیکوریٹنگ

 کیا جائے گا۔
 

 2017بجے تک  1تا دن  9میں صبح ( Ken Whillans Square)باہر کین ولیئنز اسکوائر  اکتوبر کو سٹی ہال کے 7مورخہ 
شرکت کریں۔ گیمز، ماحولیاتی نمائش کنندگان، تفریح  پروگرام میں مفت گو گرین ایکو پلیجکے اختتام کو یادگار بنانے کے لیے 

 اور ریفل پرائزز شامل ہوں گے۔ یہ تقریب ڈأوں ٹأون فارمرز مارکیٹ کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔
 

پر بروز جمعہ  فرائیٹ نائیٹسکچھ دلچسپ روایتی تفریحی پروگرام بھی شامل ہوں گے۔ شاندار تفریح کے تین ویک اینڈز کا آغاز 
اور کئی دیگر خاندان دوستانہ سرگرمیوں  *، اسکیٹنگ*اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ بچے دستکاری، الئیو میوزک، تیراکی 13مورخہ 

نہ ہونے والی خوراک کے فی کس عطیہ کے ساتھ تیراکی اور خراب ! کے دوران اپنے کسٹیموز خوشی سے پہن سکتے ہیں
 : بجے تک ہوں گے 9تا رات  6۔ درج ذیل پر تمام تقریبات کے اوقات شام ہے میں داخلہ مفت* اسٹیک

 

 13اکتوبر 
 گرین برائر ری کریئیشن سنٹر

 905.791.2240•  سنٹرل پارک ڈرائیو  1100

 
 اکتوبر 20

 لوفرز لیک ری کریئیشن سنٹر
 905.846.2370• لوفرز لیک لین  30

 
 وہاں دستیاب ہو گا۔جہاں سہولیات موجود ہوں، * 

 اکتوبر 27
 گور میڈوز کمیونٹی سنٹر

 905.874.3477• روڈ ( Gore)گور  10150
 

 اکتوبر 28
 سنچری گارڈنز ری کرئیشن سنٹر

• اسٹریٹ ایسٹ ( Vodden)ووڈن  340

905.874.2814 

http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/6251/ed=20171007/st=0900/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/6251/ed=20171007/st=0900/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/Pages/Fright-Night.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/Pages/Fright-Night.aspx


 

 

 
بروز بدھ، ! سے اب تک ڈأون ٹأون میں اپنے رنگ بکھیر رہی ہے۔ مداحوں میں شامل ہو جائیں 2008 گریٹ پمِکن پارٹیشاندار 
بجے تک۔ اپنے کسٹیوم میں تشریف الئیں اور ریجن آف پیل کے ساتھ اس عظیم شراکت کے  8تا  6نومبر بوقت شام  1مورخہ 

کدووں کو زمین سے یہاں  3,500لیے اپنے ہیلووین پمکنز کو گارڈن اسکوائر میں لے کر آئیں۔ اس گہما گہمی نے اب تک تقریبًا 
کھاد میں تبدیل کرنے کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے میں  الیا ہے اور یہ تقریب ہیلووین پمکنز اور دیگر گھریلو مواد کو قدرتی

 اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔  
 

 ! سے پہلے، کدو آخری مرتبہ اپنا جلوہ دکھائیں گے SMASHساالنہ عظیم پنکن 
 

فریح تشریف الئیں اور مفت سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں بشمول ُکوکی ڈیکوریٹنگ اور دستکاریاں، کھانے اور دلکش ت
 بشمول اینویرو ڈرم، درخشاں ستاروں کے فن کے مظاہرے اور تجسس سے بھرپور لمحات۔ 

 
خزاں ان روابط کا تسلسل برقرار رکھنے کا موسم ہوتا ہے جو ہم موسِم گرما کے مہینوں میں بناتے ہیں اور اس موسم میں ہم " 

وسم میں تبدیلی کے آغاز کے موقع پر گھر سے باہر اپنے شہر کی زندگی کی کئی دلچسپ سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ م
نکلنے کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہماری کمیونٹی جو پیش کر سکتی ہے اس سے لطف اندوز ہوں۔ ہمارے شہر کے پاس 

لطف اندوز ہونے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دلکش تفریح اور سبھی کے لیے مفت خاندان دوستانہ 
   " گرمیاں موجود ہیں۔سر

 میئر لنڈا جیفری -
 

-30- 
 

ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

  ww.brampton.cawمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹری جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں شہر بنانے ک

 
 

 
 
 
 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کاکس
 میڈیا کوارڈینٹر

 سٹی آف برامپٹن
905.874.2028  |lisa.cox@brampton.ca  

 
 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pumpkin-Party.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pumpkin-Party.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:lisa.cox@brampton.ca

