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 بریمپٹن آرٹس واک آف فیم کی تقریب منانےکیلئے ستاروں کی میزبانی کر رہا ہے
 

بریمپٹن آرٹس واک آف فیم سنڈے میں آرٹس اور تفریح میں کارکردگی کی قدر شناسی کیلئے بریمپٹن کے پانچ    بریمپٹن، اونٹاریو:

 Courtyard by Marriott)عزت افزائی کی گئی۔ اس تہوارکو، کورٹ یارڈ بائی میرئٹ بریمپٹن  دے کر ان کیسٹار ا کورہائشیوں 
Brampton) کچھ سب سے بڑے ناموں کو سامنے الیا گیا۔  کےکیا، عوامی تہوار کیلئے گارڈن اسکوئر میں موسیقی اور فلم نے اسپانسر 

 
اور مقامی آرٹسٹوں کی الئیو تفریح   (Anjulie) یں پلنے بڑھنے والی آرٹسٹ اینجلیاور  بریمپٹن مایوارڈ حاصل کرنے والی  (Juno)جونو 

بہترین آرٹس اور تفریح کی تقریب تھی۔ سٹی کونسلر  پہر بریمپٹن کی طرف سے پیش کی جانے والیسہ کی اضافی پرفارمنس کے ساتھ، یہ 
فرد کو ان کی منظوری والی تقریروں سے پہلے اور  نامزدایم سی کردار ادا کیا، انہوں نے ہر  بطور نے  (Jeff Bowman)جیف بومین 

 ارف کروایا۔  اسٹارز کی باضابطہ طور پر نقاب کشائی سے پہلے ان کا تع
 

جوش و جذبہ سے متاثر رہا اپنے رہائشیوں کے "اس عظیم شہرکا پوری زندگی کا رہائشی ہونےکے ناطے، میں ہمیشہ سے آرٹس کیلئے 
مین نے کہا۔ "دی آرٹس واک آف فیم بریمپٹن کے ان رہائشیوں کی قدر شناسی کرتا ہے جو ہماری کمیونٹی میں قومی سطح ، "کونسلر بوہوں

 الئے اور التے رہیں گے۔ "   شناسیپر اور، بالشبہ، بین االقوامی سطح پر قدر 
 

 ء کے نامزدگان میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:2015
 

 تانیہ مولنگز (Tanya Mullings)  –   ،سالوں سے زائد متعدد ایوارڈ جیتنے  26بین االقوامی طور پر جانی پہچانی جانے والی
 ۔والی غرب الہند کی موسیقی کی تفریح فراہم کرنے والی آرٹسٹ

 ٹیرا اورم (Tara Oram)  –   ایک باوقار عورت کے طور پر نامزدہ اور کینیڈین کنٹری میوزک ایسوسی ایشن کا ابھرتاہوا اسٹار
 ڈ جیتنے والی آرٹسٹ۔ایوار

 جانی ریڈ (Johnny Reid)  –   ایک بہترین(chart-topping) کینیڈا میں متعدد بہت زیادہ بکنے والی ،(multi-platinum 
selling) ۔کنٹری میوزک کے آرٹسٹ  

 گورڈن جے۔ سمتھ (Gordon J. Smith)  –  جانے والے اسپیشل افیکٹس اعضاء  انےایک بین االقوامی طور پر جانے پہچ
ر اسراریت' والے اور دانتوں کی مصنوعی تبدیلی اور میک اپ کے آرٹسٹ، جنہوں نے موویز کی ایکس مین سیریز میں 'پ

  کردارکی تخلیق کی۔ 

 ایلن تِھک (Alan Thicke)  –  میں ہ ڈرامہ، 'گروئنگ پینز' کینیڈین پرفارمنگ آرٹس کے ایک آئیکون، شائد وہ محبوب مزاحی
 ماہر نفسیات اور فادر جیسن سیورکی وجہ سے نہایت اچھے طریقے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔  بطوراپنےکردار 

 
ء میں متعارف کروایاگیا تھا جنہوں نے فنون لطیفہ 2014 م کا مشروعہ بریمپٹن کے ان افرادکی قدر افزائی کیلئےبریمپٹن آرٹس واک آف فی

اور تفریحی انڈسٹری میں اپنے لئے ممتاز مقام پیداکیا۔ پرفارمنگ، بصری، میڈیا اور تخلیقی آرٹس اور لٹریچرکے زمروں میں عوام کی 
 طرف سے نامزدگیاں وصول کی جاتی ہیں۔

 
، (Keshia Chanté)، کیشیا شانٹے (Michael Cera)ء کے نامزدگان مندرجہ ذیل تھے مائیکل سیرا 2014بریمپٹن آرٹس واک آف فیم 

اور  (Jack Reid)، جیک ریڈ (Russell Peters) ، رسل پیٹرز(Rohinton Mistry)، روہنٹن مسٹری (Scott Lale) اللیاسکاٹ 
 (Scott Thompson)اسکاٹ تھامپسن 

  



 

 

 

نسلی پس منظر  مختلف 209مختلف زبانیں بولنے والے  89برامپٹن کے بارے میں:کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے جو کہ 
کے نظام تک رسائی رکھتے کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ برامپٹن کے رہائشی اور زائرین جدید ترین تفریحی سہولیات اور کینیڈا میں سب سے تیز رفتار نقل و حمل 

ے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات میں کھوال، برامپٹن سوک ہسپتال، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ کینیڈا میں سب س 2007ہیں۔ 
 پر فالو کریں۔ Twitter/کو ٹوئٹر CityBrampton@ مالحظہ کریں یا www.brampton.caکیلئے، 

 

 

 میڈیا کا رابطہ 

Brian Stittle 
Sr. Media Coordinator 

City of Brampton  
 brian.stittle@brampton.ca905.874.2143 |  
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