
 

 

 
  برائے فوری اجراء

 برامپٹن نے آرٹس واک آف فیم کے نامزدگان کا اعالن کر دیا

 یزبانم یک یڈیشنمارننگ ا یک CBCکوہر،  یُروپ ہکے مصنف یچوٹ یٹائمز ک یویارک، نX یکٹرڈائر یافتہشہرت  یاالقوام ینب
 یاگ یاشامل کر ل یںفہرست م یک یوںے مشہور رہائشپرِکنز بُل کو برامپٹن ک یمامور کے ماہر ول یو شاہ یخیزرقہ نواز اور تار
 یراک یکلاور مائ یٹرزسے رسل پ میںکے نامزدگان  یہے، بشمول ماض

سٹی آف برامپٹن نے آج آرٹس واک آف فیم کے تازہ ترین نامزدگان کے ناموں کا اعالن کر دیا ہے۔ برامپٹن سے تعلق : 2018اپریل  10برامپٹن، آن، 
تخلیقی سال یہاں پر گزارنے والے ان چمکتے ستاروں میں سے ہر ایک نے فنون اور تفریح کے شعبے میں آسمانوں کی بلندیوں  رکھنے والے یا اپنے

۔  اس کو چھوا ہے۔ ان کے کام پر برامپٹن کمیونٹی فخر محسوس کرتی ہے اور یہ ابھرتے ہوئے فنکاروں اور تخلیق کاروں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں
 :ن میں شامل ہیںسال کے نامزدگا

  ڈائریکٹرX –  جولین کرسچیئن لُوٹز، ڈائریکٹرX  زی، جسٹن بائبر، کینیے  -کو مشہور فنکاروں مثالا ڈریک، کینڈِرک المر، ریانہ، جے
 ویسٹ اور دیگر کئی مشہور فنکاروں کے ساتھ ہائی بجٹ اور ممتاز مقام رکھنے والی ویڈیوز میں اپنی ہدایتکاری کے جوہر دکھانے پر

میں مسٹر  2015 ایوارڈز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔میوزک ویڈیو ایوارڈز اور مچ میوزک ویڈیو  MTVاس کے کام کو  نامزد کیا گیا ہے۔
X  میں اپنی شاندار ہدایتکاری پر بیسٹ فیچر کا ایوارڈ جیتا اور انہوں نے حال ہی میں ' اکراس دی الئن'نے اٹالنٹک فلم فیسٹیول کے دوران

میں  2018میں اپنی ہدایتکاری کے جوہر دکھائے ہیں، جو سونی، کولمبیا پکچرز کی جانب سے جون " سپرفالئی"ہائی متوقع فلم ایک انت
  (www.directorXfilms.com) تھیٹرز میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔

  ے شروع ہوا جب ان کی سال کی عمر س 5فر صرف ان کے فن کا س ُروپی کوہر ایک مشہور شاعرہ، فنکارہ اور اداکارہ ہیں۔ –ُروپی کوہر
ابھی ُروپی واٹرلو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہی تھیں، ۔ "آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ بنا ڈالو"ایک پینٹ برش دیا اور کہا کہ  ہیںماں نے ان

ملین سے  3ان کے اس مجموعہ کی اب تک  مجموعہ کالم لکھا اور اس کو ترتیب دے کر چھپوایا۔ ایککے نام سے  یہان ینڈِملک اانہوں  کہ
مسلسل ہفتوں تک  100سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اس نے  35زیادہ نقول فروخت ہو چکی ہیں اور اب تک اس کا 

 ہَر فالورز ینڈسن ا ید مجموعہُروپی کا دوسرا شدت سے انتظار کیا جانے واال  بیسٹ سیلر کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ 1نیویارک ٹائم کے نمبر 
رہ چکی ہیں اور ان کا نام  30انڈر  30وہ فوربز  گلوبل بیسٹ سیلر رہا ہے۔ 1شکل میں سامنے آیا اور یہ بھی نمبر  طبع شدہمیں  2017
BBC  خواتین میں شامل رہا ہے۔ 100کی  2017کی (www.rupikaur.com)  

  ہیں جن میں  ہکئی مزاحیہ سلسلوں کی تخلیق کار دیگر اور چوٹی کے موسک ید ینڈا یمِ کی دھواں دار دستاویزی فلم  2005 –زرقہ نواز
حال ہی میں انہوں نے  ہے۔ یچک کے درمیان نشر ہو 2012اور  2007ٹیلیویژن پر  CBC یریپر یلٹل ماسک آن دسے ان کی ایک سیریز 

نیف کیا ہے جس میں انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے تص موسک یوے ٹو د یالفِنگ آل دایک بہترین فروخت ہونے واال مزاحیہ سلسلہ 
 کی میزبانی کر رہی ہیں۔ مارننگ ایڈیشنکے  CBCزرقہ موجودہ طور پر  کہ مسلمان عقیدہ کے ساتھ کینیڈا میں پرورش پانا کیسا ہے۔

(www.zarqanawaz.com)  

 کے اوائل  1930امیاب قانون دان، ماہر معاشیات، فالسفر اور تاریخ دان تھا۔ پرِکنز بُل ایک ک ڈبلیو ایم –( بعد از مرگ) ولیم پرِکنز بُل، لٹریچر
ع مطالعہ شروع کیا جس کے نتیجے میں ِپیل کی ثقافت اور قدرتی تاریخ کے حوالے سے تیرہ میں انہوں نے پِیل کأونٹی کی تاریخ کا ایک جام

ِجلدوں پر مشتمل ان کی کتاب مطبوعہ شکل میں سامنے آئی۔ بُل کے ہسٹری پروجیکٹ کے سلسلے میں بڑی تعداد میں تاریخی مصنوعات، 
موجودہ طور پر پیل آرٹ گیلری، )میں پیل ہیریٹیج کمپلیکس  2006آیا۔ محافظ خانوں کے ریکارڈ اور فنون سے متعلق تاریخی مواد سامنے 

 2007پرِکنز بُل ریڈنگ روم کا نام دے دیا گیا اور  ڈبلیو ایممیں آثار قدیمہ کے مطالعہ کے کمرے کو باضابطہ طور پر ( میوزیم اینڈ آرکائیوز
 کی چھان بین کے حوالے سے ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ میں اونٹیریو ہیریٹیج ٹرسٹ نے مسٹر بُل کی صوبے کی تاریخی حیثیت

ی انفرادی آرٹس واک آف فیم میں نامزد شدہ فنکاروں کی نمایاں خدمات کا اعتراف کیا جائے گا اور اس کے بعد نامزدگان کے فن پاروں کو پریزنٹیشن ک
منعقد کیا جائے گا،  کوہر یِود ُروپ یوننگا ینازنٹیشن کے ان مواقع میں پہلے پرینشتوں میں اجاگر کیا جائے گا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ 

 تفصیالت اور ٹکٹ یہاں پر دستیاب ہیں کو کی گئی ہے، بمقام روز تھیٹر۔ 2018اپریل  26جس کی منصوبہ بندی بروز جمعرات مورخہ 
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ہو جائے گی۔ بعد میں شامل کیے جانے والے  21کی شروعات کے بعد، نئے نامزدگان کی شمولیت سے ستاروں کی تعداد  2014آرٹس واک آف فیم کی 
آف فیم، برامپٹن ڈأون  نامزدگان میں شامل ہیں رسل پیٹرز، مائیکل سیرا، اوتھیلی گراہام، کیشیا چانٹے، ایکسکو لیوی، روہِنٹن ِمسٹری اور دیگر۔ آرٹس واک

کے نامزدگان کے لیے مارکرز کی تنصیب عارضی طور  2017ٹأون میں گارڈن اسکوائر میں واقع ہے۔ عالقے میں جاری تعمیراتی کاموں کی وجہ سے 
 پر مٔوخر کر دی گئی ہے۔ نامزدگان کی مکمل فہرست اور مزید معلومات کے لیے، براہ کرم مالحظہ کریں

http://www.brampton.ca/artswalkoffame  

آرٹس واک آف فیم، سٹی آف برامپٹن کے کلیدی حیثیت کے چند اعترافی پروگراموں میں سے ایک ہے جس میں برامپٹن کے ابھرتے ہوئے 
تا ہے۔ جس کا مقصد برامپٹن کے نئے آنے والے فنکاروں کو رغبت دالنا ہے تاکہ ستاروں کی کامیابیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے اور انہیں منایا جا

 وہ بھی اپنے پیشوأوں کے نقش قدم پر چل کر انہی کی طرح نام پیدا کریں۔

 :اقتباس
کے مالک لوگ نہ صرف  فنون و ثقافت سے سرشار و جاندار کمیونٹی شہر کو مضبوط تر بناتی ہے۔ برامپٹن سے تعلق رکھنے والے شاندار صالحیتوں"

ہمارے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے انتہائی فخریہ مقام رکھتے ہیں۔ آرٹس واک آف فیم ہمارے لیے ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ایسے 
رمایہ ہیں۔ کونسل اور فنکاروں کی کامیابیوں کا اعتراف کرتے ہیں جو نہ صرف اپنے شعبے میں ممتاز مقام رکھتے ہیں بلکہ وہ ہمارے ملک کا بھی س

 "رہائشیوں کی جانب سے، ہم ان کی کامیابیوں کو تسلیم کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔

 یفریلنڈا ج میئر  ‐--
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تنوع ہمیں  ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔
ری عالمی سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہما

اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع 
س بک پر فالو کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فی

  http://www.brampton.caکریں۔ یہاں مزید جانیں 
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