
 

 

  

 2017مئی  9

 کی معلوماتی نشست 2017ثقافتی ایام 
 

کو دعوت دیتا ہے کہ وہ  سٹی آف برامپٹن کمیونٹی گروپس، فنون و ثقافت کی تنظیموں اور مقامی تفریحی فنکاروں –برامپٹن، آن 
نشست میں  کی معلوماتی 2017کو کمیونٹی کے لیے منعقد کی جانے والی ثقافتی ایام  2017مئی  16مورخہ  منگلبروز 

  تشریف الئیں۔

 

بجے تک منعقد ہونے والی اس تقریب میں تھیٹر اور کمیونٹی اراکین کی حوصلہ  8:30تا  6:30روز تھیٹر اسٹوڈیو میں شام 
افزائی کی جاتی ہے کہ وہ تشریف الئیں اور یہ جانیں کہ وہ فنون و ثقافت کے اس عوامی موقع کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ 

 اکتوبر تک منعقد کیے جائیں گے۔ 1ستمبر تا  29مورخہ   2017ثقافتی ایام 
 

دد فراہم اس نشت کا مقصد اس موقع کو مٔوثر بنانا اور  ثقافتی ایام کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے شرکاء کی کامیابی میں م
نمائندگان، شہری انتظامیہ کا کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اونٹیریو کلچر ڈیز پروگرام کے سب  کرنا ہے، یہ مفت ہے اور

 عملہ اور فنون و ثقافت کی مقامی تنظیموں کے رہنماء اس نشت کے دوران موجود ہوں گے۔ 

 

 :فوری حقائق

 2016  سے زیادہ  2,000پانچ الکھ سے زیادہ لوگوں نے ثقافتی ایام کی وں کے کمیونٹی 167میں اونٹیریوں کی
 سرگرمیوں میں شرکت کی۔ 

  ریبات کا انعقاد برامپٹن میں ہوا، جس کو اونٹیریو کی زیادہ سے زیادہ سرگرمیاں کرنے والی  تق 82ان میں سے
 میونسپیلٹیوں میں تیسرے نمبر پر آنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 

  میں بھی شرکت کرنے پر آمادگی  2017فیصد نے  87ثقافتی ایام میں پچھلے سال شرکت کرنے والے افراد میں سے
 کا اظہار کیا 

  شرکت کا مشورہ دیتے ہیں۔ بھی ثقافتی ایام میں فیصد افراد دوسرے لوگوں کو  95 کےان تقریبات کے شرکت کنندگان 

 

 کمیونٹی کی معلومات کی نشت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی مالحظہ کریں
lturedayswww.brampton.ca/cu. 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔
ی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری ک

یں فخر کا جذبہ عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان م
 ٹوئیڑجدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو  پیدا کرتے ہیں۔

  www.brampton.ca ۔ یہاں مزید جانیںفیس بکاور
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