
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      

 برامپٹن میں کینیڈا ڈے کا جشن منائیں! 

 
بجے تک کینیڈا ڈے کی ذاتی   10سے رات  12جوالئی کو چنگواکوسی پارک میں دن  1سٹی آف برامپٹن  – (2022جون  17برامپٹن، آن )

طور پر شرکت کی تقریبات منعقد کرنے کا اعالن کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ برامپٹن کی کینیڈا ڈے کی تقریب شہر کا سب 
ئی رنگا  سے بڑا سنگل ڈے ایونٹ ہوتا ہے، اور اس موقع کو براہ راست تفریح، فنون، ثقافت، کھانے پینے کی اشیاء، آتش بازی اور مزید ک

 رنگ پروگراموں کے ساتھ منایا جاتا ہے! 

 خاندان دوست تفریحی سرگرمیاں 

 درج ذیل تفریحی سرگرمیوں سے بھرپور دن کے لیے پورے خاندان کو ساتھ الئیں: 

 انفلیٹ ایبل زون میں تفریحی اچھل کود؛  •
اٹھائیں، جن میں سپلیش پیڈ اور کھیل کے میدان،  چنگواکوسی پارک کی جانب سے پیش کی جانے والی تمام سہولیات کا خوب لطف   •

( اور بہت  mini moo farmاسکیٹ بورڈ پارک، منی گالف، کیروسل اور ٹریک لیس ٹرین، پیڈل بوٹ کرایہ پر لینا، منی مو فارم ) 
 ؛کچھ شامل ہے

 فوڈ اور ریٹیل وینڈر زونز میں مقامی کاروباروں کی مدد کریں؛ •
 کپ کیک کا تحفہ؛  کونسل کے اراکین کے ساتھ ایک •
 میریڈیئن کریڈٹ یونین کی طرف سے پیش کردہ واٹر ری فل اسٹیشنز؛ •
 بجے ٹم ہارٹنز کی جانب سے پیش کی جانے والی الئیو آتشبازی؛ 10رات  •
    مزید بہت کچھ! •

 براہ راست تفریح 

ول دوپہر بھر موسیقی کے ساتھ وزیٹرز کو پیڈل بوٹ پویلین کے قریب چنگواکوسی سِونگ آرکسٹرا، برامپٹن فوک کلب اور الیکٹرک ریوائ
بجے مین اسٹیج سے براہ راست میوزیکل پرفارمنس کے لیے کنسرٹ زون کی جانب بڑھیں، جس کی  6محظوظ کریں گے۔ اس کے بعد، 

قومی ترانہ  ( کریں گی۔۔ رابرٹا بٹاگلیاJesse Jonesمیزبانی میڈیا کی مشہور شخصیت، کاروباری اور ثقافتی شراکت دار جیسی جونز )
گانے کے ساتھ پرفارمنس کا آغاز کریں گی اور اس کے بعد برامپٹن ریپر سپیٹی کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہوں، اس کے بعد ایک نہ  
بھول سکنے والی رات کے لیے جونو کے لیے نامزد شدہ اسنوٹی نوز ریز کڈز اور ہیڈ الئنر اور ہپ ہاپ لیجنڈ، کارڈینل آفیشل کی شاندار 

بجے رات کا اختتام کینیڈا کی سالگرہ کی یاد میں ٹم ہارٹنز کی جانب سے پیش کردہ شاندار آتش بازی  10کردگی کا لطف اٹھائیں۔ رات کار 
 کے شو کے ساتھ کریں۔

 
سپٹی، برامپٹن سے تعلق رکھنے واال ایک ہندوستانی کینیڈین ریپر ہے، جس کی دلکش آواز کے مداحوں کی تعداد پوری دنیا میں تیزی سے 

میں، سپٹی نے اپنا پہال البم فل سرکل ریلیز کیا، جس میں انہیں رولنگ سٹون انڈیا اور مچ میوزک سمیت بہت سی  2021بڑھ رہی ہے۔ 
اد تحسین موصول ہوئی، جس کو نہ صرف قومی بلکہ بین االقوامی سطح پر بھی خوب شہرت حاصل ہوئی۔ البم کی اشاعتوں سے خوب د

ٹٔور  USAہفتے کے  6کے اوائل میں  2022طاقت سے ہٹ کر، سپٹی نے اپنے ٹورانٹو کنسرٹ کے آغاز میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور  
پہلے پورے جنوبی اونٹاریو میں اپنی کارکردگی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد سے  کے لیے اپنی موسیقی کو سڑکوں تک لے جانے سے

( میں اپنی آواز کا جادو جگانے کے DesiFestانہوں نے اپنی آگے بڑھنے کی رفتار کو جاری رکھا اور دنداس اسکوائر میں دیسی فیسٹ )
 فیسٹ میں بھی پرفارم کیا ہے۔  BVXاور ڈأون ٹاؤن برامپٹن میں   NXNEعالوہ کینیڈین میوزک ویک، 

 اب سپٹی کا مقصد نیا ہٹ میوزک ریلیز کرنا اور ہائی انرجی الئیو شوز کا اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔



 

 

پر مشتمل  Nyceسنوٹی نوز ریز کڈز فرسٹ نیشنز ہپ ہاپ جوڑی ہیں جو ہیسال ریپرز ڈیرن "ینگ ڈی" میٹز اور کوئنٹن "یونگ ٹریبیز" 
کے البم دی   2017( سے ہے اور فی الحال وہ وینکوور میں مقیم ہیں۔ ان کے  Kitamaatبرٹش کولمبیا کے گاؤں کیتیمات ) ہے۔ ان کا تعلق 

میں جونو ایوارڈز میں  2022اور   2019کے پوالرس میوزک پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا اور انہیں  2018ایوریج سیویج کو 
 ف دی ایئر کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ جونو ایوارڈ انڈیجینس میوزک البم آ

  کارڈینل آفیشال ایک ریپر، ریکارڈ پروڈیوسر، ڈی جے اور ریکارڈ ایگزیکٹو ہے۔ اکثر کینیڈا کے "ہپ ہاپ ایمبیسیڈر" کے طور پر جانا جاتا
( اور ڈانس ہال سے reggaeہے، انہیں ملک کے بہترین ہپ ہاپ فنکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے مخصوص ریگے )

 متاثر ہپ ہاپ کے انداز کے لیے مشہور ہیں۔ 

یلز سٹی آف برامپٹن کے کینیڈا ڈے کی تقریب کو میریڈیئن کریڈٹ یونین، ٹم ہارٹنز، الیکٹرا، بیل، کوک کینیڈا بوٹلنگ، کوالٹی سویٹس، نو فر 
 اور سمپلی فنانشل کی طرف سے دل کھول کر سپانسر کیا گیا ہے۔ 

میں دستیاب ہو گی اور عارضی طور پر سڑکیں بھی بند   20برامیال روڈ پر واقع ہے۔ موقع پر پارکنگ فی گاڑی $ 9050ی پارک چنگواکوس
ہو سکتی ہیں۔ شرکاء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پیدل، بذریعہ سائیکل یا اُس دن برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے فراہم کردہ مفت  

 ف الئیں۔شٹل سروس کے ذریعے تشری 
 

 منٹ کے بعد درج ذیل مقامات پر مفت شٹل دستیاب ہو گی:  30دوپہر سے شروع ہونے کے بعد ہر 

 مأونٹ پلیزنٹ گو اسٹیشن •
 ٹرینٹی کامن مال •
 شیریڈن کالج •
 گور میڈوز کمیونٹی سینٹر اور الئبریری  •

 چنگواکوسی پارک کے قریب پارکنگ کے درج ذیل متبادل مقامات دستیاب ہیں:

 برامیلیہ سٹی سنٹر •
 برامپٹن سوک سنٹر •
 گرین برائر ری کریئیشن سنٹر •
 لیسٹر بی پیئرسن کیتھولک سکول  •
 سینٹ جین بریبوف کیتھولک سکول  •
 ٹیری ملر ریکریئیشن سنٹر •

 مالحظہ کریں۔  brampton.ca/canadaday کینیڈا ڈے کی تقریبات کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے

 اقتباسات

"ہم اس سال کینیڈا ڈے منانے کے لیے اپنے سب سے بڑے ساالنہ پروگرام میں ایک بار پھر ذاتی طور پر رہائشیوں کی میزبانی کرنے کے 
  1پینے کی اشیاء اور آتش بازی کے لیے چنگواکوسی پارک میں  لیے بہت پرجوش ہیں! شاندار الئیو تفریح، فنون لطیفہ، ثقافت، کھانے

 جوالئی کو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ خاندان میں ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے جس سے لطف اٹھائیں!"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ارے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے! کینیڈین ہپ ہاپ  "رہائشیوں اور مہمانوں کو چنگوکوسی پارک میں کینیڈا ڈے کے لیے ہم
لے لیجنڈ کارڈینل آفیشال اور جونو کے نامزد کردہ 'سنوٹی نوز ریز ِکڈز' کی پرفارمنس کے ساتھ کینیڈا کی سالگرہ منائیں، آتش بازی کے ڈسپ

پر پارکنگ محدود ہے، لٰہذا پیدل چلنے، بائیک  سے لطف اندوز ہوں اور پورے خاندان کے لیے دوستانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ موقع
 چالنے یا ہماری مفت برامپٹن ٹرانزٹ شٹل سروس سے فائدہ اٹھانے پر غور کریں!" 

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور   9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Canada-Day.aspx


 

 

 "ہم اس سال اپنی ذاتی طور پر کینیڈا ڈے کی تقریب میں رہائشیوں کا استقبال کرنے کے منتظر ہیں۔ سرگرمیوں اور پرفارمنس کی ایک ناقابل
 جوالئی کو چنگوکوسی پارک میں سٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔"  1یقین الئن اپ کے لیے  

 رامپٹنپال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف ب -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا 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

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا سٹی آف 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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