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 ( کے تخلیق کاروں کے لیے ایک موقعMuskoka Chair Project'مسکوکا چیئر پراجیکٹ' )

 

( کی طرف سے تمام فنکاروں مقامی سکولوں، آرٹس کی تنطیموں اور افراد کو City of Bramptonبرامٹن، اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

کے لیے شرکت  (Canada 150 legacy projectویں سالگرہ کے پراجیکٹ ) 150ڈا کی کینیبرامپٹن کی طرف سے ترتیب دیے گئے 

 دعوت دی جا رہی ہے۔درخواست دینے کی 

 

ایسی مسکوکا چیئرز  150سالگرہ کو منانے کے لیے  150میں کینیڈا کی  (Muskoka Chair Project' )کٹیپراج ئری'مسکوکا چاس 

(Muskoka chairsبنانے ک )اس مقابلے کے شرکاء  ہے جو فن کا ایک نمونہ بھی ہوں اور قابل استعمال بھی ہوں۔ راہم کیا جا رہاایک موقع ف ا

کوئی ڈیزائن اختراع بھی یہ کرسیاں سٹی کی طرف سے فراہم کیے گئے سازوسامان سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو خود سے 

عاونت کینیڈا کی حکومت کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے اور کامیاب امیدواران کر سکتے ہیں۔ اس پراجیکٹ میں شرکت کے لیے مالی م

کمیونٹی گروپس، مقامی سکول اور آرٹس آرگنائیزیشنز کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ درخواست  اس میں بال معاوضہ حصہ لے سکیں گے۔

 ہے۔ 2017مارچ  10خ دیں اور اپنی صالحیات کو مظاہرہ کریں۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاری

 

( ہے۔ یہ الفاظ ہمارے آج کے کینیڈا کی عکاسی کرتے strong, proud and free"استحکام، فخر اور آزادی" )اس پراجیکٹ کا مرکزی خیال 

اس کا ایک احس اس ملک اور شہر کا باشندہ ہونے پر فخر، رابطے کو مضبوط کرناباقی ملک سے کے برامپٹن اس پراجیکٹ کا مقصد ہیں۔ 

 ویں قومی دن کا ایک حصہ بننے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ 150پیدا کرنا اور برامپٹن کے تمام شہریوں کو کینیڈا کے اس 

 

 Chinguacousyکو چنگ کوزی پارک ) 2017سٹی کی ساالنہ تقریبات میں یکم جوالئی منعقد ( کے موقع پر Canada Dayکینیڈا ڈے )

Park جائے گی۔ بھی کینمائش ( میں ان میں سے کچھ منتخب کرسیوں کی 

 

کمیونٹی پراجیکٹس  150کینیڈا کے سسلسلے میں فراہم کردہ سالگرہ کو منانے  150فنڈنگ کینیڈا کی پراجیکٹ کے لیے فراہم کردہ اس 

 ( کا ایک حصہ ہے۔Canada 150 Community Projects Programپروگرام )

 

کے ( Muskoka Chair Project)کو قبول کرنے یا مسکوکا چیئر پراجیکٹ  (Muskoka chair challenge) چیلنج اس مسکوکا چیئر 

 ۔www.brampton.ca/muskokachairsمتعلق مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209ی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آباد: بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

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

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

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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 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

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


 

 

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن ) 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

