
 

 

 
 

            برائے فوری اجراء 

 منائے گا طور پر  جونو ایوارڈ یافتہ ہیڈ الئنر واک آف دی ارتھ کے ساتھ کینیڈا ڈے آن الئن ،برامپٹن

)کورونا وائرس( کے پھیالٔو کو روکنے کے لیے، سٹی آف برامپٹن اپنے کینیڈا ڈے کے جشن کو   19-کوِوڈ  – ( 2020جون  23برامپٹن، آن )
 آن الئن لے کر جا رہا ہے! سٹی اس سال کے ہیڈ الئنر اور جونو ایوارڈ یافتہ بینڈ واک آف دی ارتھ کا اعالن کرنے پر انتہائی پرجوش ہے۔

پر منعقد کی جائے گی۔ اس میں پورا   www.brampton.ca/canadadayبجے تک  10جوالئی کو دوپہر تا رات   1یہ تقریب بروز بدھ، 
پیشکش کرنے والے   کی  کی سہولتوری ی دن خاندان دوست سرگرمیاں، اصلی کینیڈین کھانے، گھر لے کر جانے کے لیے اور ڈیل

 ریسٹورینٹس کی فہرست اور مزید چیزیں دستیاب ہوں گی۔ 

گھر میں بیٹھے برامپٹن کے کینیڈا ڈے کے منظر پر سب سے اگلی سیٹ مل رہی ہے۔ الیکٹرا کی جانب سے   ے اس سال، ہر شخص کو اپن 
پر اسٹریمنگ شروع کرے گا، جس میں مقامی فنکاروں اور جونو ایوارڈ یافتہ ہیڈ الئنر واک   5:30پیش کیا جانے واال ایک ڈیجیٹل اسٹیج شام 

 ل ہوں گے۔ آف دی ارتھ کی جانب سے فن کے مظاہرے شام

کی پورے ملک کے لیے کینیڈا ڈے کی آن الئن نشریات پر منتقل ہو جائے گی،  CBCیہ اسٹریم اوٹاوا سے نشر ہونے والی بجے  8رات 
 ۔ یشامل ہوں گبھی جہاں فن کا مظاہرہ پیش کرنے والے فنکاروں میں برامپٹن کے فنکار ہیویا مائیٹی 

یلٹی میں آتش بازیوں کا ایک زبردست تجربہ حاصل کر سکتے ہیں! ٹم ہورٹنز کے تعاون سے  جشن کے اختتام کے لیے، نظرین آگمینٹڈ ریئ
ک  ہونے واال آتش بازیوں کا یہ ڈیجیٹل مظاہرہ رہائشیوں کو کورونا وائرس کی عالمی وباء کے دوران کینیڈا ڈے کی روایتی آتش بازیوں کا ای 

 بجے شروع ہو گا۔  10و سنیپڈ کمیونٹی ہب کی مدد سے رات ۔ یہ ورچوئل شے گااور محفوظ نعم البدل پیش کر منفرد

 تعاون سے منعقد ہو رہا ہے۔  فراخدالنہبرامپٹن کینیڈا ڈے الیکٹرا، ٹم ہورٹنز، آل سٹیٹ، الگوما یونیورسٹی اور بیل کے  

 گھل مل جائیں! 

   پر فالو کریں۔ @ CityBramptonاور  @ExperienceBramptonپر ہمیں سوشل میڈیا  •
• BramptonCanadaDayatHome#  اورBramptonTogether #   استعمال کر کے اپنے گھر پر کینیڈا ڈے کے جشن کی

   تصاویر اور ویڈیوز شیئر کریں۔
 استعمال کریں۔  # SupportLocalBramptonکسی مقامی ریسٹورینٹ سے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟   •

   اقتباسات 

سے محفوظ اور سالمت رکھنے کے لیے برامپٹن کا کینیڈا ڈے کا جشن اس سال کچھ مختلف نظر آ رہا ہے۔ میں  19-ِوڈ"تمام لوگوں کو کو
تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ خاندان دوست سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے، کوئی کینیڈین کھانا پکانے یا کسی مقامی  

ن کے فنکاروں اور جونو ایوارڈ یافتہ ہیڈ الئنر واک آف دی ارتھ کی جانب سے مظاہروں  ریسٹورینٹ سے آرڈر کرنے کے لیے اور برامپٹ 
یں جانتا ہوں کہ میں اور میرا  م –مالحظہ کریں  www.brampton.ca/canadadayکے ساتھ اپنے ملک کا جشن منانے کے لیے 

 خاندان اس سب کے دوران اس جشن سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے!" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

آپ مقامی  –"اس سال برامپٹن میں کینیڈا ڈے اپنوں سے زیادہ قریب ہو گا اور ایسا سب کے لیے اچھا ہے۔ لطف اندوز ہوں اور محفوظ رہیں 
کھانا آرڈر کر سکتے ہیں، بھی ی مدد کر سکتے ہیں اور برامپٹن کے کئی مزیدار ریسٹورینٹس سے گھر لے کر جانے کے لیے کاروباروں ک

آن الئن آتش بازی کا ایک منفرد تجربہ حاصل   اس کے عالوہ  ان مظاہروں کے ساتھ ڈانس پارٹی کر سکتے ہیں، جن کا ہم نے انتظام کیا ہے،
 کچھ!"کر سکتے ہیں اور مزید بہت 
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 ، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر 10اور  9گرپریت ڈھلن، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

منا رہے ہیں۔ ہم شاید جسمانی  طور پر  کے ردعمل میں اس سال ہر شخص کی صحت و سالمتی کے لیے کینیڈا ڈے کو آن الئن 19-"ہم کوِوڈ 
پھر بھی ایک دوسرے سے جڑے رہ سکتے ہیں! سوشل میڈیا کے ذریعے   ارے دل طور پر تو دور ہوں، مگر ہم

BramptonCanadaDayatHome# ، #BramptonTogether  استعمال کرتے ہوئے اور اگر آپ کسی مقامی ریسٹورینٹ سے آرڈر
استعمال کر کے گھر پر اپنے کینیڈا ڈے کے جشن کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنا نہ   # SupportLocalBramptonکر رہے ہیں، تو 

  بھولیں۔

 ، سٹی آف برامپٹن؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر 5اور  1پال ونسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

ولین ترجیح ہے۔ کینیڈا ڈے برامپٹن کے سب سے  "سٹی کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کرتے ہوئے کمیونٹی کی صحت و سالمتی ہماری ا
رہیں اور محفوظ طریقے سے خوشیاں منائیں،  ہی بڑے جشن میں سے ایک ہے اور میں تمام لوگوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس سال گھر پر 

 ہیں۔" رکھے ہوئے کے رد عمل میں اگلے مراحل کے متعلق باخبر رکھنا جاری  19-جبکہ ہم کوِوڈ

 ؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

نیڈا ڈے کے موقع پر تمام لوگوں کے  ہمارے عملے نے کی  لٰہذا سٹی آف برامپٹن دوبارہ کھلنے اور بحالی کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، چونکہ "
لطف اندوز ہونے کے لیے آن الئن دستیاب سرگرمیوں اور فن کے مظاہروں کا ایک زبردست مجموعہ تیار کیا ہے۔ اس سال اپنے گھر کے  

 آرام و سکون میں محفوظ رہیں اور کینیڈا ڈے منائیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
نالوجی اور ماحولیاتی 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 ٹیک

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 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

ampton.caMonika.Duggal@br|3426 -874-905 
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