
 

 

  

       2017ستمبر  12

 

 کا لطف اٹھائیںبرامپٹن کی ثقافت کے جشن 
 

تقریبات سے  مفت پیش کی جانے والییونٹی کے لیے کے موقع پر کم)ثقافتی ایام( اکتوبر تک کلچر ڈیز  1ستمبر سے  29: برامپٹن، آن
  کا جشن بنائیں۔  وںثقافت رنگا رنگ پر برامپٹن کی  پور ویک اینڈبھر

 
، جو رہائشیوں اور سیاحوں کو پورے برامپٹن میں کئی مقامات پر مفت سرگرمیوں میں شرکت ےہ جشنایک کینیڈین ثقافت کا کلچر ڈیز 
مہم ہے، جسے فن کار قومی شرکت کی سب سے بڑی  یعوام ہے اور یہ ویں سال میںھاب اپنے آٹ کلچر ڈیزر خوش آمدید کہتا ہے۔ کرنے پ

مظاہروں اور فنی افت اور ورثے کی دنیا میں نئی چیزیں دریافت کرنے کے لیے عملی ورک شاپوں، کمیونٹی چال رہی ہے۔ یہ فنون، ثق
 متعامل سرگرمیوں کی پیشکش کرتا ہے۔

 
زبردست وقت ہے اور عوام کے  یہ ایک لیےکمیونٹی کے ہماری  سے تعلق رکھنے والیفنون اور ثقافت  " میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ

کے عظیم تخلیقی ٹیلنٹ کو دیکھنے کا بہترین موقع ہے۔ ایسی متعامل ثقافتی سرگرمیاں ہر کسی کو برامپٹن کا تنوع دکھانے لیے ہمارے شہر 
اور ہماری جانب سے پیشکش کی جانے والی ان کئی مفت سرگرمیوں میں شرکت کرنے  تشریف النےمیں مدد دیتی ہیں۔ میں سب لوگوں کو 

 "کی دعوت دیتی ہوں۔

  
 :ہیں، جن میں درج ذیل تقریبات شامل ہیں کی گئیسے زائد مفت سرگرمیاں شیڈول  60میں کلچر ڈیز میں برامپٹن 

 
 ستمبر 29 ،جمعہ

 

 افتتاحی تقریب 
 ویں سالگرہ منائیں۔200پبلک آرٹ ربن کٹنگ پارٹی کے ساتھ چرچ وائل کمیونٹی کی 

 یوں کا افتتاحمجسمے اور آرٹ ان دی پارک سرگرم" میں ہیئر یویٹ ڈردر و  ی ر  د"
ڈ مانسر   3:30 - 2دن ∙ پارک  س 

 

 ڈأون ٹأون میوزک ہب 
 جمعہ کی شام کانسرٹ

 8:30رات  - 6:30شام ∙ گارڈن اسکوائر 
 

FI-LO   وپس کا حامل فوٹو ایگزیبیشنگلوری کے البم کا پیش نظارہ اور نمایاں طور پر برامپٹن کے فنکاروں نوئز اور ڈسٹی ل 
   10:30رات  - 6:30ام ش∙ روز تھیٹر اسٹوڈیو 

 
 ستمبر 30 ،ہفتہ

 

  تخلیق کریں اور جشن منائیں 
 تمام عمر کے افراد کے لیے رقص، موسیقی، فن، فیشن، تھیٹر، فلم، ادب اور مراقبہ کی متعامل سرگرمیاں۔

  9رات  - 9صبح  ،، بیوکس آرٹس برامپٹنPAMAسٹی ہال، گارڈن اسکوائر، برامپٹن الئبریری فور کارنرز برانچ، 
 

 ڈورز اوپن برامپٹن 
انتہائی دل موہ لینے والے اور خوبصورت  13حصے کے طور پر، برامپٹن عوام کو اپنی ایک دنوں کے  ویک اینڈکلچر ڈیز 

کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تقریب کمیونٹی کو شہر کی دلچسپی کی جگہوں کے تاریخی اور جدید فن  مقامات کو مفت مالحظہ
 تعمیر کے ذریعے تنوع کو قبول کرنے کا موقع دیتا ہے۔ 

 4شام  – 10صبح ∙ مقامات  متعدد
  مالحظہ فرمائیں brampton.caمقامات کی مکمل فہرست کے لیے  مشمولہ

 
  کلچر ڈیز میںالئبریریوں 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx


 

 

 کے مجموعہ کے لیے ہمارے ساتھ برامپٹن الئبریری میں شرکت کریں۔ سرگرمیوںکئی 
 12دوپہر  - 10صبح ∙ مقامات  متعدد∙ ستمبر  29
 4:30شام  - 10:30صبح ∙ فور کارنرز برانچ ∙ ستمبر  30
 4:30 - 1دن ∙ کئی مقامات ∙ اکتوبر 1
 

 کے بارے میںکے ذریعے ٹیگ کریں۔ کلچر ڈیز  CultureDays2017#پر فالو کریں اور ہمیں  CultureBrampton@ہمیں ٹوئٹر 

 مالحظہ فرمائیں brampton.caمزید معلومات کے لیے
 

- 30 - 
 

نظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک ت برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
بوط کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مر متنوع اربن سینٹرز تعمیر

مالحظہ  www.brampton.ca مزید جاننے کے لیےشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ 

  فرمائیں۔

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ
 لیزا کاکس

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.2028  |lisa.cox@brampton.ca  

http://www.bramlib.on.ca/index.php/adults/culture-days-adults
http://www.bramlib.on.ca/index.php/adults/culture-days-adults
mailto:lisa.cox@brampton.ca

