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 باغبانی سے دلچسپی رکھنے والے تمام افراد متوجہ ہوں
 موسم بہار کا آغاز برامپٹن کے ساالنہ گارڈن شو کے ساتھ 

 

برامپٹن، اونٹاریو: اس وقت جب کہ موسم بہار کے آغاز میں چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں آئیے باغبانی میں دلچسپی رکھنے والے 

( اور گارڈن شو میں شامل ہوں! یہ Seedy Saturdayساتھیوں کے ساتھ برامپٹن کے چوتھے ساالنہ سیڈی سیچرڈے )اپنے دوسرے 

 Century Gardensبجے تک سنچری گارڈنز ریکری ایشن سنٹر ) 3بجے سے لے کر سہ پہر  10مارچ کو صبح  19تقریب ہفتہ 

Recreation Centre ،)340 ( 340ووڈن سٹریٹ ایسٹ Vodden Street Eastپر منعقد کی جا رہی ہے۔ ) 

 

( اور ایک سیڈی seed exchangeنمائش کنندگان، بچوں کی سرگرمیوں کی ایک جگہ، سیڈ ایکسچینج ) 35اس میں شامل ہوں گے 

 (۔ اس دن پانچ سیمینارز بھی ننعقد کیے جائیں گے:Seedy Caféکیفے )

  10:50 – 10:10 صبح 

 11:45 – 11صبح  

 

 12:45 – 12دوپیر  

 1:45 – 1سہ پہر  

 2:45 – 2سہ پہر  

 (Compost: A Natural Resourceقدرتی کھاد: ایک قدرتی وسییلہ )

 زر پاشی کرنے والی قوم: اپنے پائیں باغ میں کام کرنے والے ماہرین کے لیے آسان مشورے

(Pollination Nation: Easy Help for Our Backyard Superstars) 

 (Top Native Plants for Your Garden) پانچ مقامی پودے آپ کے باغ کے لیے

 (Invasive Plants and Youمتجاوز پودے اور آپ )

 All-Season Garden in aبدلتی ہوئی آب و ہوا میں ہر موسم میں ہرا بھرا رہنے واال باغ )

Changing Climate) 

 (نوٹ: سیمینارز میں تبدیلی ہو سکتی ہے) 

 

 پودا مفت فراہم کیا جائے گا۔ایک شرکا کو ایک  100داخلہ مفت ہو گا اور پہلے آنے والے 

 

( اور برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی City of Brampton( سٹی آف برامپٹن )Seedy Saturdayیہ گارڈن شو اور سیڈی سیچر ڈے )

(Brampton Horticultural Society( کی طرف سے سیڈز آف ڈائیورسٹی )Seeds of Diversity( )www.seeds.ca کے )

تعاون سے پیش کیا جائے گا جو کینیڈا کی ایک رضاکارانہ تنظیم ہے جو خوردنی فصلوں اور باغوں میں اگنے والے پودوں کے 

 کر رہی ہے۔حیاتیاتی تنوع اور ان کے متعلق سینہ بہ سینہ علم کو محفوظ کرنے کے لیے کام 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

جس کا  (Brampton Civic Hospital)یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System) میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات کے لیے 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.seeds.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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