
 

 

    برائے فوری اجراء 
          

 اس سال برامپٹن میں محفوظ طریقے سے ہیلووین منائیں! 

 
کی وجہ سے برامپٹن میں ہیلووین مختلف نظر آئے گی۔ جبکہ رہائشی اپنی سجاوٹ   19-اس سال، کوِوڈ –  ( 2020اکتوبر  20برامپٹن، آن )

کر رہے ہیں اور گھر پر اپنی زبردست ہیلووین کی منصوہ بندی کر رہے ہیں، سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو اس سال کے جشن سے بحفاظت  
 لطف اندوز ہونے کے طریقوں کی پیشکش کر رہا ہے۔ 

 
 ٹریٹنگ برامپٹن میں ٹرک آر 

 
کی ہیلتھ یونٹ والے عالقوں، بشمول پیل ریجن اور برامپٹن،   2صوبے اور پیل پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، ترمیم شدہ مرحلہ 

میں گھر گھر جا کر روایتی ٹرک آر ٹریٹنگ کی سفارش نہیں کی جاتی اور لوگوں کو اس موقع کو منانے کے لیے متبادل طریقوں پر غور  
 کرنا چاہیے۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے: 

 ں اور پارٹیز میں شرکت کرنی کی حوصلہ افزائی کرنا بچوں کی اپنے خصوصی کپڑے پہن کر ورچوئل سرگرمیو •

 گھر پر پمپکن تراشنا •

 مووی نائیٹ کرنا یا ڈرأونی کہانیاں سنانا •

 سامنے کے صحن کو سجانا •
 
کمیونٹی کو محفوظ رکھنے میں مدد دینے کے لیے، سٹی آف برامپٹن کے پاس اس سال آن الئن لطف اندوز ہونے کے لیے خاندانوں کے لیے  

 ہیلووین کی وسیع اقسام کی مزیدار اور مفت تقریبات موجود ہیں! 
 

 پمپکن کی سجاوٹ کا مقابلہ 
 

اکتوبر کے درمیان اپنے سجے ہوئے پمپکن کی   29سے  16بھوتیا جذبے کا حصہ بنیں اور پمپکن سجانے کی اپنی مہارتیں دکھائیں۔ 
جوڑے    50تصاویر جمع کروائیں اور کسی تیراکی، اسکیٹنگ یا تندرستی کے پروگرام میں شرکت کے لیے برامپٹن ریکریئیشن پاسز کے 

 پر دستیاب ہیں۔ www.brampton.ca/recreationحاصل کریں۔ مکمل تفصیالت 
 

 مفت مانسٹر میش ایکٹیویٹی کٹس  
 
گھر کے اندر کی ایک ہیلووین سرگرمی کے ذریعے اپنی تخلیقی صالحیت دکھائیں! پہلے سے تیار سپالئی کٹ کے ذریعے اپنی بالء بنائیں 

اکتوبر سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مکمل تفصیالت   19اور ایک مرحلہ بہ مرحلہ آن الئن ٹوٹوریئل پر عمل کریں۔ مفت کٹس 
www.brampton.ca/recreation پر دستیاب ہیں۔ 

 
 کرافٹیئسٹ کاسچیوم کانٹیسٹ  

 
سال اور کم عمر بچوں کی سب سے بہترین تین  10اس ہیلووین میں تخلیقی بنیں اور سٹی کی سب سے زبردست ہیلووین کاسچیوم بنائیں۔ سٹی 

کاسچیومز کو ایوارڈز دے گا، جبکہ شرکت کرنے والے ہر بچے کے لیے ایک خاص اسکرول اور تحفہ۔ ہمارے ججز کے پینل میں شامل ہیں میئر  
نیو شنزر، پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ٹرسٹی پیٹرک برأون، سٹی کونسلر ڈٔوگ وہلینز، ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس، پیل ریجنل پولیس سپریٹینڈنٹ 

 کیتھی مک ڈونلڈ اور سٹی کی عبوری کمشنر آف کمیونٹی سروسز ڈیرک بوئس۔ 
 

نومبر کے درمیان  6اکتوبر سے  31برامپٹن کے مقامی ٹریٹس بیچنے والوں سے کچھ زبردست انعامات جیتنے کے لیے  
#BramptonCraftiestCostume2020 وشل میڈیا پر اپنی کاسچیوم کی تصویر شیئر کریں۔استعمال کرتے ہوئے س 

 
 جیتنے والوں سے براہ راست رابطہ کیا جائے گا اور اس کا اعالن سٹی کے سوشل میڈیا چینلز پر ہو گا۔  

 
 گریٹ پمکن پارٹی اور سوشل میڈیا کانٹیسٹ 

 
اس سال، گریٹ پمکن پارٹی ورچوئل ہو گی۔ پمپکن تراشنے والے پیشہ ور فنکاروں رک جیکبسن اور رائے چسہولم کو تراشی ہوئی اور  

3D   جیک او لینٹرنز بناتا دیکھیں! مشورے اور ٹوٹکے جانیں اور یقینی بنائیں کہ آپ اپنی بنائی ہوئی چیز کو پمپکن کی سجاوٹ کے مقابلے
 میں شامل کریں۔ 

 

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

نے  ہیلووین کے بعد اپنی کاسچیوم ایک آخری مرتبہ بنائیں اور اپنے پمپکنز کو کھاد بنانے کی تصویر لیں۔ اپنے پمپکن کو کھاد میں تبدیل کر 
نومبر کے درمیان    6سے  1دیکھیں۔ کچھ زبردست انعامات جیتنے کے موقعے کے لیے اپنی تصویر کو  یہاںکا طریقہ 

BramptonHalloween2020# کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ 
 

پمکن پارٹی میں کوئی خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیز النے کا کہتا رہا ہے۔ اس سال پہلے  گزشتہ سالوں میں، سٹی رہائشیوں کو گریٹ 
 مدد کی ضرورت ہے۔ براہ کرم مقامی فوڈ بینکس کو کچھ بھی عطیہ کرنے پر غور کریں۔ آپ کی کبھی سے بھی زیادہ، مقامی فوڈ بینکس کو 

 
 اقتباسات 

 
وشنی میں، سٹی اس سال برامپٹن میں ہیلووین کو منانے کے لیے  ر "ٹرک آر ٹریٹنگ کے خالف مشورہ دینے کے صوبے کے فیصلے کی 

کئی اقدامات کر رہا ہے اور میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہماری منصوبہ شدہ مزیدار سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں،  
 وم کانٹیسٹ، پمپکن کی سجاوٹ اور گریٹ پمکن پارٹی۔"بشمول کرافٹیئسٹ کاسچی 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

ں اور اپنے پیاروں کے ساتھ گھر پر محفوظ  ئی "اس ہیلووین پر، ہماری کمیونٹی کی صحت و بہبود کو اپنی اولین ترجیح رکھنا یقینی بنا
لطف اندوز ہونے کے لیے کئی پرجوش اور محفوظ سرگرمیاں ہیں اور یقینی بنائیں طریقے سے جشن منائیں۔ ہمارے پاس خاندان کے ساتھ 

 کہ آپ کچھ زبردست انعامات جیتنے کے موقعے کے لیے ہمارے مقابلوں میں شامل ہوں!" 
 ؛ چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن 10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز   -

 
"ہم اس سال ہیلووین فاصلے سے منائیں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کم جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بھوتیا کاسچیوم پہنیں، ہماری آن الئن 

اور   کو  کے ساتھ اپنی کاسچیومز  BramptonCraftiestCostume2020#سال اور کم عمر بچوں کے لیے   10سرگرمیاں دیکھیں اور 
#BramptonHalloween2020   شیئر کرنا نہ بھولیں!" سوشل میڈیا پر  کاسچیوم پہن کر اپنے پمپکن کو کھاد بناتے ہوئے کے ساتھ 

 ؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -
 

ن ترجیح ہے۔ یقینی بنائیں کہ جشن منانے کے  "جبکہ اس سال پورے برامپٹن میں ہیلووین کا جشن ہو رہا ہے، صحت و سالمتی ہماری اولی 
لیے گھر پر رہ کر پیل پبلک ہیلتھ کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ خوشی منائیں۔ ایک پمپکن کو سجائیں، مانسٹر میشن ایکٹیویٹی کٹ حاصل  

 کریں اور دن سے لطف اندوز ہوں!" 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

 
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 

ی 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 ٹیکنالوج
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

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

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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