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 کے اراکین کا جشن منا رہا ہے (Arts Walk of Fameپانچ نئی آرٹس واک آف فیم ) (Bramptonبرامپٹن )
 

میں پانچ نئے اراکین کو  (Arts Walk of Fameستمبر، سٹی کے آرٹس واک آف فیم ) 24، اونٹاریو: بروز ہفتہ، (Bramptonبرامپٹن )

بجے مندرجہ ذیل فنکار کوئین اسٹریٹ کی مین اسٹریٹ شمال کے ساتھ سائیڈ واکس/پیدل چلنے کے راستے پر اپنے  11شامل کیا جائے گا۔ 

سے ان کے تعلق کے لئے  (Bramptonستاروں کی نقب کشائی کریں گے۔ بصری اور پرفارمنگ آرٹس میں ان کی شراکت اور  برامپٹن )

 منایا گیا ہے:
 

  ایرلی( نLee Aaron)کینیڈا کی سب سے زیادہ زبردست آوازوں میں سے ایک اور نڈر دوبارہ  -گ آرٹس، گلوکار ، پرفارمن

موجد، یہ گلوکار/گیت لکھاری ہارڈ راک سے جیز تک سب میں کارکردگی دکھا چکی ہے، اپنے کیریئر کے دوران متبادل آزاد 

 یا ہے۔ریکارڈنگ سے پاپ اور یہاں تک کہ اوپیرا میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ ک
 

 ( ٹرے انتھونیTrey Anthony) ٹرے کو جدت انگیز اور ایوارڈ  -، پرفارمنگ آرٹس، ڈرامہ نویس، پروڈیوسر، اداکارہ، کامیڈین

' کے لئے جانا جاتا ہے۔ وہ پہلی سیاہ فام (da Kink in My Hairیافتہ ٹی وی اور تھیٹریکل پروڈکشن 'میرے بالوں میں گرہ )

 ک نمایاں پرائم ٹائم کینیڈین نیٹ ورک پر ایک ٹیلیویژن شو لکھتی اور پروڈیوس کرتی ہیں۔کینیڈین خاتون ہیں جو ای

 

 ( اینڈی ڈوناٹوAndy Donato) میں نیشنل نیوزپیپر  1976اینڈی نے ایڈیٹوریل کارٹوننگ کے لئے  -، بصری فنون، کارٹونسٹ

سمیت کئی ایوارڈز اور منصب حاصل کیے ہیں، مونٹریال سیلون آف کارٹونز  (National Newspaper Awardایوارڈ )

(Montreal Salon of Cartoons)  ،میں کارٹوننگ کے  1997اور  1993سے دنیا میں سب سے بہترین ایڈیٹوریل کارٹون

حاصل کیے ہیں۔  (Metropolitan Toronto Police Annual News Awardلئے میٹروپولیٹن ٹورنٹو پولیس ساالنہ ایوارڈ )

 کے لئے بدستور بنیادی کارٹونسٹ ہیں لیکن ایک فری النس بنیاد پر۔ (the Sunوہ دی سن )
 

 ( اوتھیلی گراہمOthalie Graham) ،انتہائی تعریف کردہ، وہ پہلے ویگنر ڈویژن میں گرڈا لسنر –پرفارمنگ آرٹس، اوپیرا سنگر

کی پہلی پوزیشن کی فاتح؛  (Gerda Lissner International Vocal Competitionبین االقوامی گائیکی کے مقابلے )

 ullivan Foundationکی پہلی پوزیشن فاتح؛ سلیوان فاؤنڈیشن گرانٹ ) (Joyce Dutka Competitionجوائس ڈٹکا مقابلے )
Grant) ( کی ایک وصول کنندہ؛ لیڈرکرانز مقابلہ کے ویگنر ڈویژنWagner Division of theLiederkranz 

Competition) ( میں پہلی پوزیشن کی فاتح؛ کینیڈین موسیقی مقابلہCanadian Music Competition)  میں جین چالمرز

کی فاتح، اور جوئنس  (Edward Johnson Competitionکی فاتح، ایڈورڈ جانسن مقابلہ ) (Jean Chalmers prizeانعام )

 مقابلے کی پہلی پوزیشن کی فاتح رہی ہے۔ (Jeunes Ambassadeurs Lyriques Competitionایمبیسیڈرز لیریکس )

 

 ( ایکسکو لیویExco Levi) سال کے زمرہ کے ریگی ریکارڈنگ ) -، پرفارمنگ آرٹس، گلوکار، نغمہ نگارReggae 
Recording) ( میں پہال وصول کنندہ جس نے چار مسلسل سالوں تک جونو ایوارڈJUNO Award)  حاصل کیا۔ ایکسکو لیوی

(Exco Levi) ( نے اپنے واحد "ہیلو ماما)( کے لئے سب سے بہترین ریگی ریکارڈنگ "Reggae Recording) 2016  کے

 نامزدگی حاصل کی۔ (JUNOویں جونو ) 5لئے اپنی مسلسل 

 
نے کہا کہ  (Mayor Linda Jeffrey) "ایک متحرک فن و ثقافت کی حامل کمیونٹی ایک شہر کو مستحکم بناتی ہے۔ میئر لنڈا جیفری

میں ہیں اور وہ یہاں اور ملک بھر میں  (Brampton"ہمارے پاس کچھ حیرت انگیز باصالحیت لوگوں موجود ہیں جن کی جڑیں برامپٹن )

نکاروں کی ف (Arts Walk of Fameہمارے لئے فخر کا ایک بڑا ذریعہ ہیں"۔ انہوں نے مزید کیا "ہمارے لئے دی آرٹس واک آف فیم )

نامزدگی کرنے میں اپنے رہائشیوں کو مشغول کرنے کا طریقہ ہے جو نہ صرف اپنے شعبہ جات میں آگے بڑھے، بلکہ وہ ہمارے شہر سے 

 جڑے ہوئے بھی ہیں۔"
 

ہو  16کے بعد سے، ستاروں کی کل تعداد  (Arts Walk of Fameمیں دی آرٹس واک آف فیم ) 2014نئے شامل ہونیوالوں کی مدد سے 

جائے گی۔ پروگرام کا مقصد مقامی فنکاروں کی صالحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، کامیابی کا جشن منانا ہے جو فنون، قومی یا بین االقوامی 

 ایوارڈ جیتنے میں ایک بے مثال کیرئیر کے حامل ہیں۔
 
 



 

 

 
 

 سال بھر عوام الناس سے مندرجہ ذیل زمرہ جات میں نامزدگیاں قبول کی جاتی ہیں: پرفارمنگ آرٹس، بصری فنون، میڈیا آرٹس اور نیا میڈیا،

 مالحظہ کریں ffamewww.brampton.ca/artswalkoادب اور تخلیقی آرٹس۔ نامزدگی کی تفصیالت کے لئے، 

 
میں گارڈن اسکوائر پر واقع ہے۔ شامل ہونیوالوں کی  (Bramptonآرٹس واک آف فیم ڈائون ٹائون برامپٹن ) (Bramptonبرامپٹن )

 صالحیتوں کو تسلیم کرنے کے لئے، کوئین اسٹریٹ میں مین اسٹریٹ شمال پر سائیڈ واک گرینائیٹ کی تختیاں میں نصب کی گئی ہے۔

 
سالہ پروجیکٹ کے سائیڈ واک پر اثرات ہوں گے -ربانی نوٹ فرمائیں: شہر کے عین وسط/ڈائون ٹائون کور میں ایک آنے والے کثیربراہ مہ

فی الحال موجود ہے۔ پروجیکٹ کے دائرہ کار کی وجہ سے،  (Arts Walk of Fameآرٹس واک آف فیم ) (Bramptonجہاں برامپٹن )
ے تک، اس سال کے اور مستقبل کے شاملین کی تختیوں کو لگانے کے کام کو ملتوی رکھا جائے گا۔ تعمیراتی پروجیکٹ کے مکمل ہو جان

 ہفتے کے روز کی تقریب میں، تختیوں کی نمائش کی جائے گی اور نقشی چھاپ کی سائیڈ واکس پر نقب کشائی کی جائے گی۔

 

 ۔30-
 

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

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

میں افتتاح ہوا  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

ے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں س (William Osler Health Systemتھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitter) پر فالو کریں۔ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 رابطہ کارمیڈیا 

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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