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 ( کے سلسلے میں نامزدگیاں وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہےArts Walk of Fameکے آرٹس واک آف فیم ) 2016

 

ل کیا برامپٹن، اونٹاریو: کیا آپ برامپٹن کے کسی ایسے باشندے کو جانتے ہیں جس نے فنون لطیفہ یا اینٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اعٰلی معیار حاص
میں شمولیت کے لیے نامزد کرنے کے بارے میں غور  (Brampton Arts Walk of Fameآرٹس واک آف فیم )ہو؟ ان لوگوں کو برامپٹن 

 تک وصول کی جائیں گی۔ 2015دسمبر  31کے لیے نامزدگیاں  2016کریں۔ 
 

شہریوں کی خدمات کے اعتراف کا ایک ساالنہ پروگرام پے۔ ماضی میں  (Brampton Arts Walk of Fameآرٹس واک آف فیم )برامپٹن 
 Mainاس میں شرکت کرنے والوں میں معروف ناول نگار، اداکار، گلوکار، کامیڈینز اور مصور شامل ہیں جن کے نام مین سٹریٹ نارتھ )

Street North( کی مغربی جانب گارڈن سکوائر )Garden Squareئیڈ واک پر دیکھے جا سکتے ہیں۔( کے ارد گرد والی سا 
 
امیدواران کا انتخاب صرف فنون لطیفہ اور انٹرٹینمنٹ کے شعبوں سے کیا جاتا ہے اور ان کے لیے اہلیت کی مخصوص شرائط پر پورا اترنا 

 ضروری ہے جن میں شامل ہیں:

 :آرڈس اور اینٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے صرف مندرجہ ذیل میں سے کسی شعبے سے تعلق 
o پرفارمنگ آرٹس بشمول رقص، تھیٹر اور موسیقی 
o ( فنون بصری بشمول مصوری، مجسمہ سازی، فوٹوگرافی، آبگینہ سازیGlassblowing( ظروف سازی ،)Pottery )

 (Architectureاور فن تعمیر )
o ( مثالً مختصر فلم، دستاویزی فلم، فیچر فلم، سٹ کام( میڈیا آرٹس بشمول فلم اور ٹیلی وژنsitcom،)  اور جدید میڈیا )دیگر

(New Media( مثالً اینیمیشن( )animation( انٹرایکٹو آرٹ ،)interactive art)) 
o ادب بشمول ناول، شاعری، افسانے 
o ( تخلیقی فنون بشمول فنون طباخیCulinary Arts( ُبنائی کے فنون ،)Fibre Arts( مشاطگی ،)Cosmetology) 

  خطاباس کو مندجہ باال کیٹیگریز میں سے قومی یا بین االقوامی سطح کا یا اپنی انڈسٹری سے کوئی ایوارڈ، پیشہ ورانہ 
(professional designation( یا اعٰلی امتیاز اور اعٰلی کارکردگی کا اعزاز )prize of high distinction and 

excellenceارڈز، خطابات اور انعامات کو ہر امیدوار کے لیے انفرادی طور پر زیر غور ( مال ہو۔ ان کے عالوہ ملنے والے ایو
 الیا جا سکتا ہے۔

 وہ برامپٹن میں پیدا ہوا ہو، برامپٹن کا رہائشی ہو یا ایک مخصوص عرصے سے برامپٹن میں کسی کاروبار کا مالک ہو۔ 

 ا ہو اور کسی ایک شعبے میں مستقل طور پر کام کر رہا ہو۔آرٹس اور اینٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کم از کم پانچ سال کا تجربہ رکھت 

 کے لیے نامزدگی کی تقریب ستمبر میں منعقد کی جائے گی۔ 2016

اور نامزدگی کے طریق کار کے متعلق مزید معلومات اور نامزدگی کے  (Brampton Arts Walk of Fameآرٹس واک آف فیم )برامپٹن 

 ۔www.brampton.ca/awofریں فارمز حاصل کرنے کے لیے مالحظہ ک

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Brampton) مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

 www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئرمیڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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