
 

 

 

 2019فروری  19

 زرقہ نواز صاحبہ کو برامپٹن آرٹس واک آف فیم میں شامل کیا جا رہا ہے

کو این  2019مارچ  22( بروز جمعہ، FOLDسٹی آف برامپٹن اور فیسٹیول آف لٹریری ڈائیورسٹی ) – (2019فروری  19برامپٹن، آن )
سن، ڈے کے لیے، اس تقریب میں جئیل رچرایووننگ ود زرقہ نواز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ زرقہ کے کام کو خراج تحسین پیش کرن

FOLD کو برامپٹن  زرقہشامل ہو گی، جس کے بعد  کی تقریب کی فنی ڈائریکٹر، کی میزبانی میں کہانیوں اور گہری گفتگو سے بھری شام
 کیا جائے گا۔ شاملآرٹس واک آف فیم میں 

ٹکام، کی تخلیق کار ، مغرب میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کے بارے میں دنیا کے پہلے س  لٹل ماسک آن دی پراریکے  CBCزرقہ کو 
سے زائد  60ہوا اور اب یہ  میں اختتام 2012کے بعد  زنز۔ اس مشہور شو کا چھ کامیاب سیکے طور پر سب سے زیادہ جانا جاتا ہے

الفنگ آل دی ممالک میں نشر ہوتا ہے۔ وہ ایک مسلمان کے طور پر کینیڈا میں پرورش پانے کے حوالے سے اپنی مزاحیہ سوانح عمری، 
افیت والی مصنفہ بھی ہیں۔ زرقہ اسالم، مزاج، جنس، مذہب، کثیر الثق کا شرف حاصل کرنے کی وجہ سے بہترین فروخت وے ٹو دی ماسک،

 نیوز ساسکیچوان کی میزبانی کرتی ہیں۔ CBCاور تکثیریت کے حوالے سے فعال عوامی مقرر بھی ہیں۔ وہ موجودہ طور پر 

کی دہائی میں برامپٹن میں منتقل ہوا، جہاں انہوں نے فالنگ ڈیل ایلیمنٹری  1980کا خاندان  زرقہول، برطانیہ میں پیدا ہونے والی ورپ  ل  
اسکول اور چنگواکوسی سیکنڈری اسکول میں پڑھا۔ اپنی سرگزشت میں، زرقہ نے تارکین وطن کی ایک بیٹی اور ")اپنی( کالس میں بھوری 

 تھ گھلنے ملنے کی کامیاب کوششیں کیں۔رنگت کی حامل واحد لڑکی"  ہونے کے طور پر اپنی کالس کے ساتھیوں کے سا

پر منعقد کیا جائے گا۔ تقریب کے مشموالت  7:30میں بوقت شام  IIزرقہ نواز کے ساتھ شام کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد روز اسٹوڈیو 
رٹس واک آف فیم میں میں، زرقہ کے ہر دلعزیز شو کی ایک اسکریننگ، اس کی سوانح عمری سے ایک اقتباس، سواالت و جوابات اور آ

 پر دستیاب ہیں۔ www.rosetheatre.caہے اور یہ اب   20ٹکٹ کی قیمت $ اس کی تقرری اور خیرمقدمی نشست شامل ہو گی۔

ٹس واک آف فیم کے ذریعے ہماری متنوع کمیونٹی میں سے ابھر کر سامنے آنے والے درخشاں جناب میئر پیٹرک برأون نے کہا کہ "آر
ستاروں کی کاوشوں کی پذیرائی کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "کینیڈا میں اپنے فنی خدمات کی خوشیاں منانے کے لیے آنے پر ہم 

 ہیں۔"زرقہ نواز صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتے 

برامپٹن کے ابھرتے سٹی آف برامپٹن کے پذیرائی کے کئی پروگراموں میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے  برامپٹن آرٹس واک آف فیم
ہوئے تخلیق کاروں اور فن کاروں کو مربوط کیا جاتا ہے اور ان کی کامیابیوں کی خوشیاں منائی جاتی ہیں تاکہ برامپٹن کے تخلیق کاروں 

 سکیں۔اور فنکاروں کی آنے والی اگلی نسل کو رغبت فراہم کی جائے اور وہ ان کامیاب ستاروں کے نقش قدم پر چل کر کامیابیاں سمیٹ 
 برامپٹن میں نمو پانے یا اپنے ابتدائی تخلیقی سال یہاں پر گزارنے والے منتخب کنندگان کو فنون اور تفریح کے شعبوں میں ان کی شاندار
کی کامیابیوں کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے تاکہ برامپٹن کی کمیونٹی ان پر فخر محسوس کرے اور نئے آنے والے فنکار اور تخلیق کار ان 

 شاندار کامیابیوں سے رغبت حاصل کر سکیں۔
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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۔

موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں
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

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

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.rosetheatre.ca/
https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/arts-walk-of-fame/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 
 

 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

3426-874-905 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

