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موسم بہار کا آغاز 'سیڈی سیچرڈے اینڈ گارڈن' شو کے ساتھ کریں
برامپٹن ،آن  -اس اختتام ہفتہ پر منعقد ہونے والے 'سیڈی سیچرڈے اینڈ گارڈن' شو کے ساتھ موسم بہار کے لیے تیار ہو جائیں!
یہ ساالنہ تقریب بروز ہفتہ ،مورخہ  9مارچ کو دن  10تا دن  3بجے تک سنچری گارڈنز ری کرئیشن سنٹر آڈیٹوریم میں بمقام  340ووڈن
اسٹریٹ ایسٹ منعقد کی جائے گی۔
اس شو میں  20سے زیادہ نمائش کنندگان کے ساتھ باغبانی کے متعلق معلومات حاصل کریں اور بیجوں کا اشتراک ،تبادلہ اور خریداری
کریں ،باغبانی کے فروغ میں دلچسپی لینے والی کمیونٹیز تخلیق کریں ،نمائشوں اور پریزنٹیشنز میں حصہ لیں اور 'سِیڈی کیفے' میں تشریف
لے جائیں۔ اس میں ایک 'کڈز زون' بھی موجود ہو گا۔
داخلہ مفت ہے اور پہلے آنے والے  100وزیٹرز کو ایک پودا بھی تحفے میں دیا جائے گا۔
پورے دن کے دوران پانچ سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔






دن  10:10تا دن  10:50تک  -جولیا ڈیماکس کی جانب سے' ،سیڈ بیسِکس '101
دن  11تا دن  11:45تک ' -سینٹیمینٹل فارم' کی جانب سے ،صرف سیل فون ہی نہیں ،گھریلو مفید سرگرمیاں کرنا
دن  12تا دن  12:45تک  -جیمز گراہم کی جانب سے ،باغبانی کے ذریعے زمین سے سبزیاں اگانا
دن  1تا دن  1:45تک ،ٹورانٹو ریجن کنزوریشن اتھارٹی کی جانب سے ،پرندوں ،تتلیوں وغیرہ کے لیے باغبانی کرنا
دن  2تا دن  2:45تک  -برامپٹن اینیمل سروس کی جانب سے ،امریکی بھیڑیے اور جنگلی حیات

سٹی آف برامپٹن اور برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اِس 'سیڈی سیچرڈے اینڈ گارڈن شو' کو 'سیڈز آف
ڈائیورسٹی' کی معاونت بھی حاصل ہے۔ یہ تنظیم کینیڈا پر مبنی ایک رضاکارانہ تنظیم ہے جو ماحولیاتی نظام کی بقاء اور غذائی اجناس اور
باغبانی کے پودوں کے بارے میں روایتی علم کو محفوظ رکھنے میں مصروف عمل ہے۔
مزید معلومات کے لیے ،مالحظہ کریں .www.brampton.ca/parks
اقتباس
"سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ہم اپنی کمیونٹیوں کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے پرعزم ہیں اور شہریوں کو باغبانی کے وسائل فراہم
کرنے کے لیے ان سے وابستہ ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ مزید مفید مشورے حاصل کرنے ،مقررین کو سننے اور کئی
نمائش کنندگان کو دیکھنے کے لیے اپنی فیملی کے ہمراہ تشریف الئیں۔"
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برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ 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
علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں ،جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم
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۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط
شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں ،جو جدت پسند ،جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک ،اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
Monika.Duggal@brampton.ca | 905.874.3426

