
 

 

 
   برائے فوری اجراء 

 
 

شامل  طور پر  نیو ایئرز لیوی کے موقع پر میئر پیٹرک برأون اور کونسل کے اراکین کے ساتھ آن الئن  2021
 ہو جائیں 

 
بجے تک منعقد کی جانے والی میئر کی قدیمی نیو ایئرز  12تا  11فروری کو دن  13بروز ہفتہ، مورخہ  – ( 2021فروری  9برامپٹن، آن )

 لیوی کی تقریب میں میئر پیٹرک برأون اور کونسل ممبران کے ساتھ ورچوئل طریقے سے شامل ہو جائیں۔ 
 

اور صوبہ بھر کے شٹ ڈأون کی وجہ سے میئر لیووی کو آن الئن طریقے سے ہی منعقد کیا جائے گا۔ میئر کی جانب   19-اس سال، کووڈ 
 سے نئے سال کے خطاب کے بعد، میئر برأون اور کونسل ممبران کی جانب سے خیرمقدمی پیغامات جاری کیے جائیں گے۔ 

 
یہ   کی مدد سے لوگ برامپٹن کے بارے میں اپنے علم کی جانچ کر سکتے ہیں۔ اس تقریب کے ایک حصے کے طور پر، برامپٹن ٹریویا گیم 

گیم سیل فون پر کھیلی جا سکتی ہے، جس کے لیے کاہُوٹ ایپ کی ضرورت ہو گی )جو ایپ اسٹور سے ڈأون لوڈ کی جا سکتی ہے( یا آن  
مقابلے میں شریک چوٹی کے پانچ کھالڑی ایک ای گفٹ کارڈ بھی جیت سکیں گے جو   پر دستیاب ہے۔ /www.kahoot.it الئن طور پر  

 ڈأون ٹأون کے شرکت کنندگان کاروباروں کی کرب سائیڈ ِپک اپ سے آن الئن خریداری کے لیے ہو گا۔
 

ی لیوی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ورچوئل فوٹو بُوتھ بھی موجود ہو گا جہاں سے لوگ اپنی اور اپنی فیملی کی  اس سال ک 
 کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے شیئر بھی کر سکیں گے۔  BramptonLevee#تصاویر کو آن الئن طور پر 

 
 اس تقریب کی میزبانی ٹورانٹو کے سٹی ٹی وی کے لیے کام کرنے والی برامپٹن کی اپنی انعام یافتہ جرنلسٹ کرسٹینا ہوورن کریں گی۔ 

 
 پر مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/eventsاس تقریب کے بارے میں آن الئن تفصیالت 

 
یوی ایک روایت ہے جو کینیڈا میں سرکاری طور پر وفاقی، صوبائی، عالقائی اور میونسپیلٹی کی سطح پر منائی جاتی ہے پچھلے  نیو ایئرز ل

کئی برسوں کے دوران، نیو ایئرز لیوی نے کئی مختلف شکلیں اختیار کی ہیں، جن میں رہائشیوں کے لیے خیرمقدمی تقریبات منعقد کی جاتی  
 ں کو میئر اور کونسلرز کے ساتھ مالقات کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے رہے ہیں۔رہی ہیں جبکہ رہائشیو

 
 اقتباس 

 
"نیو ایئرز لیوی کی روایت ہے کہ اس دوران نئے سال کی مبارک باد اور نیک تمنأوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یہ موقع، پچھلے سال کے  

والے سال کے مواقع کا خیرمقدم کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ نیو ایئرز لیوی اس سال  مختلف واقعات پر روشنی ڈالنے اور برامپٹن میں آنے 
مختلف ہو سکتی ہے مگر یہ ایک نہایت اہم روایت ہے جس کو جاری رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سال کی تقریبات کے دوران میں 

 اپنے رہائشیوں سے مالقات کرنے کا منتظر رہوں گا!" 

 ر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک برأون، میئ  −
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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 
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

،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 گرِوندر سنگھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 سٹریٹیجک کمیونیکیشنز
 سٹی آف برامپٹن
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