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 ( میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقعGarden Squareفنکاروں کے لیے موسم گرما میں گارڈن سکوائر )

 
میں مقامی موسیقاروں اور فنکاروں کو متعدد  (Garden Squareگارڈن سکوائر )( City of Bramptonبرامپٹن اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع دے کر فخر محسوس کر رہا ہے۔ سٹی کی طرف سے موسم گرما ایک مرتبہ پھر رمنسز میں ہفتہ وار پرفا

کی  معروف فنکاروںمقامی فنکاروں کے ساتھ ساتھ ابھرتے ہوئے میں حصہ لینے کے لیے  ی پروگراماس تفریح ےجانے وال ےمیں منعقد کی

 ۔ہی ہیںطرف سے بھی درخواستیں طلب کی جا ر

 

 اگست( 31جون تا  29بجے تک ) 8بجے سے  6بدھ شام  –( Youth Vibeیوتھ وائب )

 

( mini golf( شامل ہو گا۔ سپورٹس نائٹ اور منی گولف )live musicاس پروگرام میں مفت تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ الئیو میوزک )

( منفرد قسم کی تفریح کے عالوہ نوجوانوں کے لیے youth nightیوتھ نائیٹ )( کے مقابلوں کے ساتھ gladiatorسے لے کر گلیڈی ایٹرز )

ایک صحت مند اور فعال طرز زندگی اپنانے کی ترغیب باعث بھی ہو گی۔ اس پروگرام کی خصوصی بات برامپٹن کے سب سے کم عمر اور 

فارمرز اس میں شمولیت کے لیے درخواست دے سکتے سال سے کم عمر کے پر 23ذہین فنکاروں کی فنکارانہ صالحیات کا مظاہرہ ہو گا۔ 

 ہیں۔

 

 ستمبر( 2جون تا  3بجے تک ) 2بجے سے  12جمعہ دوپہر  –( Lunchtime Liveلنچ ٹائم الئیو )

 

 ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں لنچ کے وقت ایک منفرد قسم کے پروگرام میں ایک مقامی ڈی جے آپ کو آج کل کے مقبول ترین نغمے سنوائے گا۔

 

 ستمبر( 2جوالئی تا  8بجے ) 8جمعہ شام  –( Friday Night Artist Spotlightفرائیڈے نائٹ آرٹسٹ سپاٹ الئیٹ )

 

 Friday Night Artistفرائیڈے نائٹ آرٹسٹ سپاٹ الئیٹ )ہر سال کی طرح ایک مرتبہ پھر دیکھیے ابھرتے ہوئے مقامی فنکاروں کو 

Spotlight) بجے کوئی نیا فنکار پروگرام کا آغاز کرے گا۔ اس کے بعد اس  8س میں۔ ہر جمعے کو رات کے سلسلے میں ہونے والے کنسرٹ

 منٹ کا وقت دینا ہو گا۔ 30دن کی خصوصی پرفارمنس ہو گی۔ اس پروگرام کے لیے بینڈز کو کم از کم 

 

 ستمبر( 23جون تا  18بجے دوپہر تک ) 12ہفتہ دس بجے صبح سے  –کمیونٹی شو کیس 

 

( کے دوران ہونے والے فن، ثقافت اور تھیٹر کے Farmers’ Market( میں فارمرز مارکیٹ )downtown Bramptonبرامپٹن )ڈاؤن ٹاؤن 

( میں مفت الئیو پرفارمنسز۔ ایک ہی فنکار پورے دو گھنٹے کے Garden Squareاس جشن کا حصہ بنیے۔ ہر ہفتے دیکھیں گارڈن سکوائر )

 ہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن میں ایک سے زیادہ فنکاروں کے پروگرامز رکھے جائیں۔لیے بھی پرفارم کر سکتا ہے اور ی

 
( Main( اور مین )Queen( کے وسط میں کوئین )downtown Brampton( ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن )Garden Squareگارڈن سکوائر )

 ( کے کونے پر واقع ہے۔Streetsسٹریٹس )

 

ہے۔ مزید معلومات بشمول درخواست فارم، اہلیت کا معیار اور ہدایات کے لیے براہ  2016ئی م 2درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 

 ۔www.brampton.caمہربانی مالحظہ کریں 

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

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

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)یک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ا

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

