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 ( کے متعلق معلوماتی سیشنCulture Daysکلچر ڈیز )

 

( کی طرف سے ہر قسم کے کمیونٹی گروپس، فن اور ثقافت کی تنظیموں، اور تخلیقی City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

( کے کمیونٹی انفارمیشن Culture Days 2016) 2016مئی کو کلچر ڈیز  26رکھنے والے مقامی پیشہ ور افراد کو صالحیات 

( میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ آئیے اور جانیے کہ آپ کس طریقے Community Information Sessionسیشن )

تک منعقد  2016اکتوبر  2سے لے کر  2016ستمبر  30ہیں جو کہ  سے اس مقبول آرٹس اور کلچر ویک اینڈ کا حصہ بن سکتے

 کیا جا رہا ہے۔
 

( کے نمایندے، سٹی کا عملہ اور فن اور ثقافت کی ممتاز مقامی national Culture Days programنیشنل کلچر ڈیز پروگرام )

 Communityمیونٹی انفارمیشن سیشن )بجے تک ک 12بجے سے لے کر دوپہر  10مئی کو صبح  26تنظیموں کے قائدین جمعرات 

Information Session( میں موجود ہوں گے۔ یہ تقریب سٹی ہال کیمپس )City Hall Campus( میں ویسٹ ٹاور )West Tower )

( کے بارے میں Culture Days 2016) 2016میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آئیں اور کلچر ڈیز  WT-2Cکے سیکنڈ فلور پر بورڈ روم 

 جانیں اور یہ بھی کہ آپ اس کا حصہ کس طریقے سے بن سکتے ہیں۔ مزید
 

( میں جس کا اب ساتواں سال ہے ملک کی تمام کمیونیٹیز کے لوگوں کو فن اور ثقافت پر مبنی Culture Daysکلچر ڈیز )

( کے ویک اینڈ پر Culture Daysمیں ساالنہ ) 2015سرگرمیوں میں تخلیق کرنے اور شامل ہونے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ 

سے زیادہ  30سے زیادہ سرگرمیوں میں شرک کی تھی۔ پچھلے سال  2,000پورے اونٹاریو میں پانچ الکھ سے زیادہ لوگوں 

( پروگرام پیش کر interactiveانٹرایکٹو ) 93آرٹس اور کلچر کے شہریوں اور وزیٹرز کے لیے  10,000گروپس کی طرف سے 

 ہلی تین کمیونیٹیز میں شامل رہا تھا۔کے برامپٹن پورے صوبے کی پ
 

( کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے اور رجسٹریشن کے لیے Community Information Sessionکمیونٹی انفارمیشن سیشن )

 ۔www.brampton.ca/culturedaysبراہ مہربانی مالحظہ کریں 
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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 )

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

 

 

 

 

 

 

 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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