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 ( میں شامل کرنے کا فیصلہArts Walk of Fameبرامپٹن کی طرف سے پانچ نئے لوگوں کو اپنی آرٹس واک آف فیم )

 
کو سٹی کی آرٹس واک آف فیم کے ناموں ( کی طرف سے پانچ مقامی فنکاروں City of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

(Arts Walk of Fame میں )مارچ کو برامپٹن سٹی کاؤنسل کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ  9کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔  شامل کرنے

 ( اور پرفارمنگ آرٹس میں ان کی کامیابیوں کے اعتراف کے طور پر اس اعزاز سے نوازا جائے:visualمندرجہ ذیل افراد کو بصری )

 

 ( لی ایرنLee Aaronپرفارمنگ آرٹس، گل ،)( وکارVocalist) 

 ( ٹرے انٹونیTrey Anthony ،)پرفارمنگ آرٹس، ڈرامہ نگار، پروڈیوسر، اداکارہ، مزاحیہ اداکارہ 

 ( اینڈی ڈوناٹوAndy Donatoبصری آرٹس، کارٹونسٹ ،) 

 ( اودالی گراہمOthalie Graham،) پرفارمنگ آرٹس، اوپرا سنگر 

 ( ایکسکو لیوائیExco Leviپیدائشی نام وین فورڈ( ) ( لیویWayne Ford Levy پرفارمنگ آرٹس، گلوکار، نغمہ،))

 نگار

 

 کو ایک تقریب نامزدگی میں اس اعزاز سے نوازا جائے گا۔ 2016ستمبر  24کے لیے نامزد کیے گئے افراد کو  2016

 

 11کی طرف سے  (Brampton Arts Walk of Fameآرٹس واک آف فیم )میں اس کے آغاذ سے لے کر اب تک برامپٹن  2014

ایسے افراد کو یہ اعزاز دیا جا چکا ہے جو فنون لطیفہ میں ایک نمایاں کیریئر کے حامل ہیں اور قومی اور بین االقوامی ایوارڈز 

 چکے ہیں۔ حاصل

 

عوام الناس کی طرف سے سال بھر مندرجہ ذیل کیٹیگریز کے لیے نام وصول کیے جاتے ہیں: پرفارمنگ آرٹس، فنون بصری 

(Visual Arts( میڈیا آرٹس اور جدید میڈیا ،)Media Arts and New Mediaادب اور تخلیق ،)ی ( فنونCreative Arts) ۔

 ۔www.brampton.ca/artswalkoffameنامزدگی کی تفصیالت کے لیے مالحظہ کریں 

 

گارڈن میں ( Downtown Brampton( ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن )Brampton Arts Walk of Fameآرٹس واک آف فیم )برامپٹن 

 Queenہے۔ اس اعزاز کے حامل لوگوں کے نام کی گرینائٹ کی تختیاں کوئین سٹریٹ )واقع ( پر Garden Squareسکوئیر )

Street( پر واقع مین سٹریٹ نارتھ )Main Street North ہیں۔( کے سائیڈ واک پر نصب کی گئی 

 
 

 
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 )

نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا  ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کےBramptonمختلف 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 

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

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/artswalkoffame
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

