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 برامپٹن کے عوامی چوراہوں میں نئے فنون اور تفریح کے مواقع
 

سرگرمیوں کو برامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن کا شہر ثقافتی اور عوامی چوراہوں میں پروگرامنگ کی موجودہ حد کے نئے واقعات اور 

 شامل کرنا جاری رکھتے ہیں۔
 

 آرٹسٹ کی مارکیٹ پلیس
برامپٹن کا شہر رہائشیوں کو مقامی فنکاروں اور کاریگروں کے ساتھ مربوط کرنے کے ایک نئے پروگرام کا اجراء کر رہا ہے۔  

ن ؤن ٹاؤمیزبانی کرے گا۔ ڈاستمبر سے شروع، شہر، کسانوں کی مارکیٹس کے ساتھ ساتھ ایک فنکاروں کی مارکیٹ پلیس کی 

بجے دن تک، جبکہ ہر  1بجے صبح سے  7ستمبر سے شروع ہو کر ہفتہ کے دنوں میں  12برامپٹن کے گارڈن سکوائر میں 

کا  میں مارکیٹ پلیس سکوائرزنٹ پلیزنٹ ولیج ؤبجے شام تک ما 7بجے دن سے  3ستمبر سے شروع ہو کر  10جمعرات کو 

 جائے گا۔ منعقد کیا۔ پروگرام ستمبر سے اکتوبر تک دونوں مقامات پر امنعقعد کیا جائے گ پروگرام
 

فروخت کے لئے اشیاء میں ہاتھ سے بنے زیورات، تشریحی خاکے، مالقاتی کارڈز، لکڑی سے بنی اشیاء، چینی مٹی کی اشیاء، 

بھی شخص جو ایک منفرد تحفہ کی تالش فیشن کے لوازمات، فوٹوگرافی، پینٹنگز، بنائی کی اشیاء اور مزید شامل ہوں گی۔ کوئی 

 میں ہے وہ یقینی طور پر اسے فنکار کی مارکیٹ میں تالش کر سکتا ہے۔
 

اگست تک درخواستیں وصول کی جا رہی  21وینڈرز کے طور پر شرکت کرنے والے فنکاروں اور دستکار افراد سے مورخہ 

 مالحظہ کیجیے۔ www.brampton.caت دیں وینڈر رہنما اصول اور تفصیالت کے لئے کہ کیسے درخواسہیں۔ 
 

 ہلہ گلہچوک میں ناچ گانا اور 
سکوائر میں ابجے رات کو گارڈن  10بجے شام سے  6اگست کو  16برامپٹن کا شہر، نیشولی نارتھ کے ساتھ شراکت میں، اتوار، 

ملک کے موسیقی کے شائقین کو اس  ۔مرکزی خیال کی حامل شام منعقد کر رہا ہے موسیقی، سرگرمیوں اور تفریح کی ملک کے

وینیسا میری کارٹر کی الئیو پرفارمنس ہو گی، میں شرکت  ہخاندان لحاظ سے دوستانہ ایونٹ، جس کی ایک خصوصیت گلوکار

 کیلئے تشریف الئیں۔
 

ٹربل الئن ڈانس ٹیم کی جانب سے ہدایات کے ساتھ اپنے الئن ایک میکانی بیل کی سواری پر اپنی مہارت کی جانچ کریں، ڈبل 

( کی جانب سے چالئے Johnny Rivexڈانسنگ قدموں کی مشق کریں، یا بس آنگن میں بیٹھ جائیں اور ڈی جے جانی ریویکس )

 جانیوالی موسیقی کو سنیں۔ داخلہ مفت ہے!
 

بات سمیت برامپٹن کی عوامی چوراہوں میں سرگرمیوں سے محافل موسیقی، فلموں کی نمائش، تھیٹر اور دیگر خصوصی تقری

 ۔ریںمالحظہ ک www.brampton.caمتعلق مزید معلومات کے لئے، 
 

 209لف زبانیں بولنے والے مخت 89کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے جو کہ  برامپٹن کے بارے میں:

یز رفتار نقل مختلف نسلی پس منظر کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ برامپٹن کے رہائشی اور زائرین جدید ترین تفریحی سہولیات اور کینیڈا میں سب سے ت

ا حصہ ہے، جو کہ کینیڈا میں سب سے بڑے میں کھوال، برامپٹن سوک ہسپتال، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم ک 2007و حمل کے نظام تک رسائی رکھتے ہیں۔ 

 پر فالو کریں۔ Twitterکو ٹوئٹر/ CityBramptonمالحظہ کریں یا @ www.brampton.caکمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کیلئے، 
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 میڈیا رابطہ

 (Megan Ballبال )میگن 
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
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