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  شہر میں، مسی ساگا 
  اٹالفیسٹ فیراگوسٹو

 جمعہ، 17 اگست ............... شام 5 - رات 11
ہفتہ، 18 اگست .................. دن 12 - رات 11

  جاپان فیسٹیویل کینیڈا، 2018
 ہفتہ، 25 اگست .................. دن 12 - رات 10

اتوار، 26 اگست .................. دن 11 - شام 7

  مسلم فیسٹیول 2018
 جمعہ، 31 اگست ................ دن 3 - رات 11

 ہفتہ، 1 ستمرب ..................... دن 12 - رات 11
اتوار، 2 ستمرب ..................... دن 12 - رات 9

  ایجیپشینئ کوپٹیک فیسٹیول 
ہفتہ، 8 ستمرب ..................  دن 12 - رات 9

  ویت سمر فیسٹیول 
ہفتہ، 15 ستمرب .................. دن 1 - 7

  ٹٔور ڈی مسی ساگا
اتوار، 16 ستمرب .................. صبح 7 - دن 2

  ڈریگن الئن ڈانس فیسٹیول 
ہفتہ، 22 ستمرب .................. دن 3 - رات 9

  کمیونٹی کرائم اویرئنیس ڈے 
ہفتہ، 29 ستمرب .................. دن 11 - رات 9

  دیوالی رزماتاز 
  کینیڈا دیوالی

 جمعہ، 12 اکتوبر ................ شام 5 - رات 11
ہفتہ، 13 اکتوبر .................. دن 12 - رات 11

Amacon Mississauga Rotary RibFest 
 12 - 15 جوالئی تک پورٹ کریڈٹ میموریل

پارک میں منعقد ہو گا

  تقریبات کا انحصار موسم پر ہے 
        اور ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے 

Celebration Square  
          متباکو نوشی ممنوع ہے

 شہر کی اپنی تقریب

  مسی ساگا یوکرینین تہوار 
ہفتہ، 2 جون .................. دن 11 - رات 11

  رمضان افظار کی تقریب، 2018
منگل، 5 جون .................. شام 5 - 11

  مسی ساگا پولش ڈے، 2018 
ہفتہ، 9 جون .................. دن 12 -  رات 11

  مسی ساگا حالل فوڈ تہوار 
 ہفتہ، 16 جون .................. دن 12 -  رات 11

اتوار، 17 جون .................. دن 12 -  شام 7

  ٹی ڈی آئری میوزک تہوار 
 جمعہ، 22 جون .................. شام 6 - 11

ہفتہ، 23 جون .................. دن 2 - 11

  * کینیڈا ڈے کی تقریب 
 اتوار، 1 جوالئی .................. دن 2 - 10:30

Magic :براہ راست پرفارمنس 
آتش بازی، از: 

  فلپائن فیسٹیول مسی ساگا 
 ہفتہ، 17 جوالئی .................. دن 11 - رات 11

اتوار، 8 جوالئی .................. دن 12 - شام 7

  آفٹر ڈارک ارتھ مارکیٹ
ہفتہ، 14 جوالئی .................. شام 4 - 10

  #بالی ووڈ مونسٹر ماشپ، 2018
 جمعہ، 20 جوالئی ..................  شام 4 - 11

ہفتہ، 21 جوالئی .................. شام 2 - 11

  مسی ساگا لیٹن فیسٹیول 
 ہفتہ، 28 جوالئی .................. دن 12 - رات 11

اتوار، 29 جوالئی .................. دن 12 - شام 7

  ٹی ڈی موسیک -
 سأوتھ ایشین فیسٹیول

 جمعہ، 3 اگست .................. شام 5 - رات 11
ہفتہ، 4 اگست .................. دن 11 - رات 11

  * 2018 اونٹیریو 55+ موسم گرما کے
 کھیلوں کی افتتاحی تقریب 

جمعہ، 10 اگست .................. شام 6 - 9

 * فریش ایرئ ِفٹنس 
 ُزومبا، بُوٹ کیمپ اور یوگا

 ہر بدھ
23 مئی - 29 اگست ................ شام 7 - 8

  * مووی نائیٹس 
 ہر جمعرات

 24 مئی - 30 اگست ............... رات 8 - 10:30
پیشکش: 

 الینز فارمرز مارکیٹ 
  ہر بدھ

6 جون - 24 اکتوبر ................ صبح 9 - شام 5
 * ایمفی تھیٹر اَن پلگڈ 

 ہر بدھ
 1 - 29 اگست ........................ رات 8 - 10:30

پیشکش: 

 میک بیلِیوو تھیٹر 
 ہر منگل

7 - 28 اگست ...................... شام 6:30 - 7:30

  پیپ ریلی 
 پیر، 21 مئی ...................... دن 12 - 4

پیشکش: 

  نیشنل پبلک ورکس
 ویک فیملی فن ڈے

ہفتہ، 26 مئی ...................... دن 10 - 3

  بیساکھ: مہامتا بدھ کے یوم پیدائش 
 کی تقریبات، 2018

اتوار، 27 مئی ...................... دن 2 - 6

کال کریں مفت تقریبات


