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 نامزد کریںبطوِر اسٹار کسی اسٹار کو 

 قبول کی جا رہی ہیں اب برامپٹن آرٹس واک آف فیم کے لیے نامزدگیاں 2017
 

برامپٹن آرٹس واک آف فیم اس کو منانے اور  پہچان دینے، اس کی کامیابیوں کی خوشی کو –سابقہ یا موجودہ  –کسی برامپٹونین برامپٹن، آن: 

  کا موقع موجود ہے۔ عوامی اراکین کے پاس نامزدگیکے لیے  دینےمیں مستقل جگہ 

 

 یہ پروگرام ان لوگوں کو پہچان دیتا ہے جنہوں نے درج ذیل میں سے کسی ایک زمرے میں کامیابی حاصل کی ہو:

  تھیٹر اور موسیقیڈانسپرفارمنگ آرٹس؛ بشمول ، 

   ری، مجسمہ سازی، تصویر کشی، گالس بلوئنگ، ظروف سازی اور فن تعمیروژوئل آرٹس؛ بشمول مصو 

 نٹری، فیچر فلم، سٹکام، دیگر( اور نیا میڈیا )مثال، اینیمیشن، انٹریکٹو یمیڈیا آرٹس؛ بشموک فلم اور ٹیلیوژن )مثال چھوٹی فلم، ڈاکوم
 آرٹ(

  لٹریچر؛ بشمول ناول، شاعری، مختصر کہانیاں اور صحافت 

 راتی فن، مطبخی فنون اور فیشن ڈیزائن؛ بشمول تصو  تخلیقی فنون 

 

 ایوارڈ کے لیے معیار اصول درج ذیل ہے: 

 ارڈ، پیشہ ورانہ کوئی تسلیم شدہ قومی، بین االقوامی یا صنعتی ایو سے میں زمروں مندرجہ باال زمروں میں سے کسی ایک یا زیادہ
مقام یا کوئی اعلی امتیازی اور حسن کارکردگی کا انعام الزمی وصول کیا ہونا چاہیے۔ اضافی قابل قبول ایوارڈز، مقامات اور انعامات  

 پر صورتحال کے مطابق غور کیا جا سکتا ہے

  کسی کاروبار کے مالک ہوں۔برامپٹن میں پیدا ہوئے ہوں، برامپٹن کے رہائشی ہوں یا برامپٹن میں کافی عرصے سے   

 فنون و تفریح کی صنعت میں کم از کم پانچ سال کا تجربہ ہو اور کام کا ایک ادارہ قائم ہو 
 

"برامپٹن سے جڑے کئی افراد نے ثقافتی  ے۔" انہوں نے مزید کہا کہہ موجود "برامپٹن میں بے پناہ ٹیلنٹ ( نے کہا کہJeffrey)میئر جیفری 

ان کے صنعتوں میں زبردست کردار ادا کیا ہے؛ مقامی، قومی اور بین االقوامی طور پر۔ برامپٹن آرٹس واک آف فیم ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم 

  نے میں مدد دیتے ہیں۔" منائیں، جو ہمارے شہر کو آراستہ کرنے اور مزید آگے بڑھ خوشی ایسے کرداروں کو تسلیم کریں اور

 

انہیں برامپٹن آرٹس واک کیا آپ کسی ایسے برامپٹونین کو جانتے ہیں جس نے فنون و تفریح کی صنعت میں اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو؟ 

 ل کی جا رہی ہیں۔تک قبو 2017اپریل  30 مورخہ کے لیے نامزدگیاں 2017آف فیم میں شامل کیے جانے کے لیے نامزد کرنے پر غور کریں۔ 

 

مالحظہ  www.brampton.ca/awofبرامپٹن آرٹس واک آف فیم اور نامزدگی کے عمل کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

 فرمائیں۔

 

 ہو گی۔منعقد کو  2017ستمبر  30 مورخہ میں تقرری کی تقریب 2017

 

مین اسٹریٹ نارتھ کی مشرقی جانب گارڈن اسکوئیر کی اطراف میں موجود سائیڈ واک پر پائے جا  اسٹارن، جن کے کے تقرر شدگا 2016

، اوتھالی گراہم (Andy Donato)، اینڈی ڈونیٹو(Trey Anthony) ، ٹرے اینتھنی( Lee Aaron) میں شامل ہیں: لی ایرونان سکتے ہیں، 

(Othalie Graham )اور ایگزکو لیوی (Exco Levi)۔ 

 

–30– 
 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں   کے متعلق: Bramptonکچھ برامپٹن ) 

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 )89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalنظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔  برامپٹن سوک ہاسپٹل )

مالحظہ  www.brampton.ca کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  )William Osler Health System) سسٹم

 پر فالو کریں۔ CityBrampton@ فرمائیں یا ہمیں ٹوئٹر پر 

http://www.brampton.ca/awof
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل 

 میڈیا کوآرڈینیٹر 

 سٹی آف برامپٹن 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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