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 اور گارڈن شو کے موقع پر( بیجوں سے بھرے ہفتے)چھٹے ساالنہ سیڈی سیچرڈے 

 موسم بہار کی تیاری کریں  

ٹھنڈے موسم کے باوجود موسم بہار کے آغاز میں تین ہفتوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور اس اختتام ہفتہ پر منعقد کیے  -برامپٹن، آن 
کے دوران باغبانی کے دلدادہ لوگوں کو آنے والے گرم موسم کے بہترین آغاز کا ایک اچھا " اینڈ گارڈن شوسیڈی سیچرڈے "جانے والے 

 موقع ہاتھ آئے گا۔ 

بجے تک سنچری گارڈنز ریکریئیشن سنٹر آڈیٹوریم میں منعقد کیا جائے گا۔  3بجے تا دن  10مارچ کو صبح  10یہ موقع بروز ہفتہ مورخہ 
 :سیمینار منعقد ہوں گے چپانپورے دن کے دوران 

 

  چھوٹی جگہوں پر بیجوں کے ذریعے باغبانی کرنا         10:50 - 10:10صبح 

                    

     سبزیوں کے باغیچے کے لیے غیرعمومی اور دلچسپ پودے ےآپ ک             11:45 - 11صبح 

 

                      دوستانہ باغیچےلیے  ھیوں کےشہد کی مک زرگل منتقلی کے لیے              12:45 - 12دن 

         

     تتلیاں، کھٹملیں اور دیگر خطرناک جانور اور ان کی زندگیاں                    1:45 - 1دن 

  

                تسنگاپور کے جدید ماحولیاتی باغا                 2:45 - 2دن 

 

تراک، تبادلہ اور خریداری کریں، باغبانی سے متعلق کمیونٹیاں بنائیں، نمائشوں، پریزنٹیشنز اور سیڈی معلومات حاصل کریں، بیجوں کا اش
 !کیفے میں تشریف لے جائیں۔ بچوں کے لیے ایک کڈز زون بھی موجود ہو گا

 دیا جائے گا۔مفت وزیٹرز کو ایک عدد پودا بھی  100داخلہ مفت ہے اور پہلے 

 اور برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ سیڈی سیچرڈے اور  یہ پروگرام سٹی آف برامپٹن

ایک رضاکارانہ تنظیم ہے اور یہ کی کی معاونت حاصل ہے، جو کینیڈا  Seeds of Diversity)سیڈز آف ڈائیورسٹی(  گارڈن شو کو 
 حیاتیاتی تنوع، غذائی اجناس اور باغیچوں کے پودوں کے  بارے میں روایتی علم کی بقاء کے لیے کام کرتی ہے۔

  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں 
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http://www.seeds.ca/
http://www.brampton.ca/


 

 

 
تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

کو بڑھاتا ہے۔ ہم  می کامیابیعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

مالحظہ  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے  ۔فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 فرمائیں۔

 
 

 
  
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 آف برامپٹن سٹی
905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca    

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

