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 برامپٹن میں ثقافتی ایّام منائیں

مالقاتیں کریں، تخلیقی بن جائیں اور فنون و ثقافت کے دوران برامپٹن میں مقامی فنکاروں سے  ،ستمبر 30 -  28ثقافتی ایام   -برامپٹن، آن  
کے بارے میں مزید جانیں۔ شہر کی اپنی جاندار اور متنوع کمیونٹی کے ساتھ خوشیاں منانے کے لیے سٹی آف برامپٹن، برامپٹن الئبریری، 

PAMA  کے انعقاد کا اہتمام کیا گیا ہے۔اور تخلیقی کمیونٹی کی جانب سے رنگا رنگ عوامی تقریبات، فن کے مظاہروں اور ورکشاپس 

پورے شہر میں موجود مختلف مقامات پر موسیقی، ڈانس، شاعری، وژوئل آرٹ، ثقافتی مظاہروں اور دیگر کئی دلکش سرگرمیوں کا بھرپور 
ں کی سرگرمیوں لطف اٹھائیں۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مقامی فنکاروں سے مربوط ہو کر خاندان بھر کی دلچسپیو

 کریں۔ مالحظہ  brampton.ca/culturedays میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تقریبات کی مکمل فہرست کے لیے
  

مپٹن  فنون کی ایک نئی عوامی سہولت گاہ کی پردہ کشائی کرے گا، جس کا اہتمام اس سال ثقافتی ایام کے ایک حصے کے طور پر، برا
کے زیر عنوان  دھاتی  'فار دی َلو آف اے ہأوس'ویں برسی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ فنکار ٹِم ِڈسکالٔوڈز نے 150پچھلے سال ایلڈرلیہ کی 

بجے  11سمتبر کو دن  29ارت کے گرأونڈ میں رکھا جائے گا۔ مورخہ بینچ کی صورت میں ایک مجمسہ تخلیق کیا ہے، جس کو تاریخی عم
 باضابطہ پردہ کشائی کی تقریب کے موقع پر یہ فنکار وہاں پر موجود ہوں گے۔

  
 اقتباس

 "ابھرتے ہوئے فنکاروں اور برامپٹن میں پائی جانے والی دلکش جدت کے عوامی سطح پر مظاہرے کے لیے ثقافتی ایام ایک عظیم موقع
ہیں۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ ان دلچسپ اور مفت سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارے مقامی 

 سامنے لے کر آئیں۔"بھی فنکاروں، مصنفین اور موسیکاروں کے بارے میں مزید جانیں اور اپنی شخصیت کے پرجدت پہلو کو 
 میئر لنڈا جیفری       -

 ثقافتی ایام کے بارے میں

ویں سالگرہ کے موقع پر ثقافتی ایام کا انعقاد ملک بھر کے سینکڑوں شہروں اور قصبوں میں کیا جا رہا ہے جن میں ہزاروں کی تعداد 8اپنی 
، فلم اور ویڈیو، میں مفت سرگرمیاں اور رنگا رنگ مظاہرے پیش کیے جائیں، بشمول: وژوئل آرٹس، موسیقی، ڈانس، تھیٹر، فن تعمیر، ورثہ

 ادب، کھانے پکانے کے فنون اور نیو میڈیا۔

کینیڈا بھر میں الکھوں کی تعداد میں کینیڈا کے رہائشی ہزاروں کی تعداد میں مفت سرگرمیوں اور فن کے مظاہروں میں شرکت کریں گے 
ہے۔ نوناوت تا نیو بُرونسِوک اور برٹش کولمبیا تا جن کا انعقاد فنکاروں، ثقافتی تنظیموں اور میونسپل حکومتوں کی جانب سے کیا جا رہا 

ہم کینیڈا کی ثقافت کے رنگوں کے کی عکاس تمام ترغیبات، فنون، جدت اور جذبات کے  -اور ان کے درمیان تمام مقامات پر  -بیِفن آئیلینڈ 
وزہ تقریبات کے آغاز پر ہو گا جو ستمبر کے اظہار شیئر کریں گے۔ ثقافتی ایام کے بارے میں قومی آگاہی مہم کا اختتام فنون کی تین ر

 آخری جمعہ سے شروع ہوں گی۔
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ہم 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  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انو
و ایک ایسے مربوط م برامپٹن کمتنوع 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

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں  شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔

 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.brampton.ca/culturedays
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 

 

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا ریلیشنز

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