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 کے لیے فنکاروں کی تالش میں ہے 2018سٹی آف برامپٹن بسِکن سیزن 

 ںیہ یجا رہ یدرخواست وصول ک

کے لیے  2018سٹی آف برامپٹن گلیوں میں فن کا مظاہرہ کرنے والے تمام فنکاروں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بسِکن سیزن  -برامپٹن، آن 
 مقامات میں رنگ بکھیرنے میں مدد کریں۔ درخواست دیں اور پورے شہر کے عوامی

کے   درخواست فارمکا جائزہ لیں اور ایک مکمل شدہ  رہنما ہدایات سٹی کی دلچسپی رکھنے والے فنکاروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ
پر بھیجیں یا برامپٹن سٹی ہال میں اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر  culture@brampton.ca یو یا ویڈیوہمراہ اپنے فن کی ایک مختصر آڈ

 آفس میں خود تشریف ال کر جمع کروادیں۔

اپریل ہے؛ کامیاب درخواست دہندگان کو مئی کے مہینے کے آغاز میں مطلع کر دیا جائے گا۔  27درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 
 تک سٹی کے بسِکن سیزن کے دوران کارآمد رہیں گے۔  2018نومبر  30جون تا  1جائیں گے جو  ر دیےن تک جاری کجو 1پرمٹ 

 :درخواست دہندہ کے لیے رہنما ہدایات

 16 سال یا اس سے زیادہ عمر ہونا الزمی ہے 

  ہے  3فی گروپ فنکاروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 

 مان کا بندوبست خود کرنا ہو گافن کے مظاہروں کے دوران مطلوبہ سازوسا 

  فن کے تمام مظاہرے الزمی طور پر پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کے قابل ہونے چاہیں 

اس سال نیا کام یہ ہو گا کہ اہل فنکاروں کو منتخب کردہ ٹرانزٹ ٹرمینلز پر فن کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دی جائے گی تاکہ ان کے فن 
سے شائقین اپنے معموالت کے دوران لطف اندوز ہو سکیں۔ فنکار پورے موسم گرما کے دوران شہر کی پبلک مارکیٹس کے ماحول کو چار 

 کرتے رہیں گے۔ ےمظاہر ےاپنے فن ک لیےچاند لگانے کے 

  www.brampton.ca/cultureبرامپٹن میں بسِکن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں 
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اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

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
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca  

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Busking-in-Brampton.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Documents/Busker%20Application.pdf
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton

