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 ( ثقافتی ایام کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہےBramptonبرامپٹن )
 اکتوبر کے مابین منعقد کی جا رہی ہے 2ستمبر سے  30ساتویں ساالنہ تقریب جشن 

 

 یطرف سے شروع کردہ ملک ک یک یونٹیاور ثقافت کم فہیجو فنون لط ںیجشن ہ ںیبھر م ڈاینیک امیا یثقافت: وی(، اونٹارBramptonبرامپٹن )

کی مہم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ قومی پروگرام عوام کو کینیڈا بھر میں کمیونٹیز میں فنون لطیفہ اور ثقافتی شرکت  یعوام یسب سے بڑ

 ان میں شرکت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔  تقریبات کا کھوج لگانے، دریافت کرنے اور

 

 ثقافتی ایام کے ایونٹس مفت، عملی، متعامل سرگرمیاں ہیں جو عوام کو ان کی کمیونٹیز میں کام پر موجود فنکاروں، تخلیق کاروں، مورخین،

ے ہیں۔ شہر اور اس کے کمیونٹی آرکیٹیکٹس، فلم سازوں، کیوریٹرز اور ڈیزائنرز کی دنیا میں شرکت کرنے اور دریافت کرنے کی دعوت دیت

شراکت دار پرچم بردار واقعات تخلیق کرتے ہیں، اور حصہ لے سکنے کے لئے مقامی ثقافتی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے 

 جگہ اور وسائل کی پیشکش کرتے ہیں۔

 

تی ایام کی تقریب ہمارے لئے اپنے بے پناہ ٹیلنٹ اور "ایک متحرک فن و ثقافت کی حامل کمیونٹی ایک شہر کو مستحکم بناتی ہے۔ ساالنہ ثقاف

تخلیقی صالحیتوں کو دکھانے کا وقت ہے جو یہاں برامپٹن میں موجود ہیں۔ میں پیشکش پر بہت سے تصوراتی، بہترین مفت سرگرمیوں میں 

وں کو  دریافت اور ان کی تائید کر سکتے حصہ لینے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ ہمارے حیرت انگیز باصالحیت مقامی فنکاروں اور ثقافتی پیشکش

 ہیں،" میئر لنڈا جیفری نے کہا۔

 

 7سے زائد مفت سرگرمیاں اور تین پرچم بردار تقریبات کے منعقد کیے جانے کی توقع کی جاتی ہے جیسا کہ ثقافتی ایام اپنے  90برامپٹن میں 
میں کینیڈا میں منعقد کردہ تیسری اعٰلی ترین سرگرمیوں کے طور پر درجہ  2015ویں ساالنہ ہفتے کا جشن مناتے ہیں۔ برامپٹن ثقافتی ایام کو 

 میں ثقافتی ایام مارکیٹنگ کا ایوارڈ جیتا۔  2014بندی کی گئی اور انہوں نے 

 

پر  311مالحظہ کریں یا  www.brampton.ca/culturedays( ثقافتی ایام پر مزید معلومات کے لئے براہ مہربانی Bramptonبرامپٹن )

 کال کریں۔

 

 ( ثقافتی ایام پرچم بردار ایونٹس:Bramptonبرامپٹن )

 

 ثقافتی ایام اجراء کی پارٹی

 بجے شام 8 - 3 ∙ 30ستمبر 

 (The Bay Courtکورٹ )بے  ید –( Bramalea City Centre) نٹریس یسٹبرامیلیا 

 دلچسپ واقعات: ہم سے رابطہ کریں، الئیو آرٹ مقابلہ، آڈیونس بہتری

 

 ڈائون ٹائون ثقافتی ایام کا جب

 بجے شام  6 -بجے صبح  10 - 1اکتوبر 

 ( )چار کارنرز برانچ( Bramptonبرامپٹن )اور  PAMA(، Bramptonبرامپٹن )ڈائون ٹائون 

 چاک آرٹ، دیواری تصاویر، موسیقی، اور ڈانس 3Dدلچسپ واقعات: 

 

 الئبریریوں میں ثقافتی ایام

 بجے شام  5 - 1 ∙ 2اکتوبر 

 شہر بھر میں مقامات ∙ ( الئبریری Bramptonبرامپٹن )

 دلچسپ واقعات: موسیقی، تھیٹر، داستان گوئی، اور دیگر فنون لطیفہ اور ثقافتی سرگرمیوں

 

 ۔30- 

 
 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/culturedays


 

 

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

قع دستیاب ہیں اور یہاں کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

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

ونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیWilliam Osler Health Systemتھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

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

 
 

 
 

 
 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

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