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 ( کی ضرورت ہے۔street performers( کے لیے دکانداروں اور سٹریٹ پرفارمرز )Artists’ Marketplaceآرٹسٹس مارکیٹ پلیس )

 
حصہ ( ایسے فنکاروں اور ہنرمندوں کی تالش میں ہے جو اس موسم گرما میں فنکاروں کے بازار کا City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

بن سکیں۔ یہ بازار دستکاروں کے لیے عوام سے رابطے اور ان کو اپنی چیزیں بشمول ہاتھ سے بنائے ہوئے زیورات، خاکے، تہنیتی کارڈ، 

لکڑی کا سامان، سرامکس، فیشن سے متعلق چیزیں، فوٹوگرافس، تصاویر، بُنائی اور دیگر چیزیں فروخت کرنے کا بہتریں موقع ہے۔ یہ 

 چ میں تخلیقی اور اختراعی پراڈکٹس کی مانگ کے بارے میں اندازہ کرنے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔پروگرام کم خر

 

( کی طرف سے ان فنکاروں اور ہنرمندوں سے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے جو اس City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

اپریل ہے۔ دکانداروں کے لیے ہدایات اور  30ستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ میں بطور ایک دکاندار شامل ہونا چاہتے ہیں۔ درخوا

درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں تفصیل معلومات کے لیے براہ مہربانی مالحظہ کریں 

www.brampton.ca/artistmarketplace۔ 

 

( کے لیے بھی فنکاروں کے اس بازار اور سٹی کی دوسری تقریبات میں buskers( اور گلوکاروں )street performersپرفارمرز )سٹریٹ 

( اور دیگر ایسے ایکٹس دکھانے balloon artists) وں، غباروں سے سجاوٹ کرنے والوں، موسیقاروںشمولیت کے مواقع موجود ہیں۔ بازیگر

سے رابطہ کر کے آڈیشن کا وقت مقرر کر کے  culture@brampton.caگھر والوں کے ساتھ دیکھے جا سکیں،  جو کہ تمامکو والے لوگوں 

 یا ویڈیو بھیج کر اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔

 

جون سے شروع ہو کر یہ بازار ہر  18( کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ Farmers’ Marketsز مارکیٹس )فنکاروں کا یہ بازار برامپٹن کی دو فارمر

جون سے شروع ہو کر ہر  23گا اور لگے ( میں Garden Squareبجے تک گارڈن سکوائر ) 1بجے سے دوپہر  7ہفتے کے روز صبح 

گا۔ یہ لگے ( میں Mount Pleasant Village Squareوائر )بجے تک ماؤنٹ پلیزنٹ ولیج سک 8بجے سے لے کر شام  4جمعرات کو سہ پہر 

 پروگرام ان دونوں جگہوں پر اکتوبر تک چلتا رہے گا۔
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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 Bramptonمختلف 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.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@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 
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