
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 موسم بہار کی خوشیوں کا آغاز ورچوئل ِسیڈی سیچرڈے 
 اور گارڈن شو کے ساتھ کریں 

مارچ کو   13واں ساالنہ سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو اس سال بروز پیر، مورخہ 9سٹی آف برامپٹن کا   – (2021مارچ  1برامپٹن، آن )
 منعقد ہو گا! طور پر بجے سے آن الئن   10صبح 

 
درج ذیل   اس میںکا ورچوئل سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو برامپٹن ہارٹی کلچرل سوسائٹی کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے اور  2021

 ماحولیاتی ماہرین کی باغبانی سے متعلق ویڈیوز بطور خاص پیش کی جائیں گی: 
 

 کی جانب سے سکول فوڈ گارڈنز   یڈلیایلیسن ا •

 ہیریٹیج فالور گارڈنز باب وائلڈ فانگ کی جانب سے  •

 فرینک فیریگین کی جانب سے بگنرز گائیڈ ٹو گروئنگ فوڈ                  •

 جوڈ رابرٹس کی جانب سے برنگنگ بٹرفالئیز ہوم ٹو برامپٹن                    •

 ب ی جانب سے گروئنگ اینڈ یوزنگ ہرورین بوش ک •

           لنڈا کراگو کی جانب سے ہیرلومز اینڈ سیڈ سیونگ            •

 سٹیون بگز کی جانب سے ایڈیبلز ان اربن لینڈسکیپس •

 وکی سموک ِوک کی جانب سے مینیجنگ انویسو پالنٹس ان یوئر گارڈن         •
 

چاہے آپ باغبانی میں نئے ہیں یا تجربہ بھی رکھتے ہیں، تو باغبانی کے وسائل تک رسائی حاصل کرنے، باغبانی کے مقامی فروخت  
  مارچ کو  13کرنے، پرنٹ ایبل سرگرمیوں اور ویڈیو ٹیوٹوریلز کے ساتھ کڈز زون سے لطف اندوز ہونے کے لیے  کنندگان سے رابطہ

www.brampton.ca/seedysaturday  برامپٹن سے اپنے من پسند موضوعات کی خوب چھان بین کریں اور یہ بھی جانیں کہ
 ہارٹیکلچرل سوسائٹی کے ساتھ کرب سائیڈ میں بیج کے تبادلے میں کیسے حصہ لیا جائے اور مزید بہت کچھ۔ 

       
 کے اشتراک سے اور سیڈ آف ڈائیورسٹی کے تعاون سے کیا گیا ہے۔  مپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹیابر اس تقریب کا انعقاد

 
 اقتباسات  

 
مارچ، اس سال کے ورچوئل سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو میں شامل ہونے کی ترغیب دیتا ہوں! برامپٹن ایک   13"میں سب کو بتاریخ 

ماحول دوست شہر ہے جس کی توجہ استحکامت اور بائیوڈائیورسٹی پر مرکوز ہے۔ اس پرکشش اور تعلیمی تقریب میں غذائی اشیاء کے  
 امدادی مواد کے عالوہ مزید بہت کچھ سیکھیں"استحکام کے بارے میں جانیں، ماہرین کے مشوروناور 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

"اس سال سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو سے لطف اندوز ہونے کے لئے ہم ذاتی طور پر کسی جگہ پراکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن موسم  
ننے کے لیے یہ آن الئن تقریب ہماری کمیونٹی کو جوڑنے میں بہار میں پودے لگانے اور اپنے شہر کو سرسبز رکھنے کے بارے میں جا

 نہایت مددگار ہو گی۔" 
 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
جاتی ہے۔اس شعبہ "ہر درجے کی مہارت کے حامل باغبانوں کو ورچوئل سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو میں بھرپور شرکت کی دعوت دی 

باغبانی کے مقامی فروخت کنندگان سے مربوط ہوں، بچوں کے لیے سرگرمیوں تک رسائی   –کے ماہرین کی خصوصی ویڈیوز کے عالوہ 
 حاصل کریں اور مزید بھی بہت کچھ۔ تمام لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے" 

 ی سروسز، سٹی آف برامپٹن ؛ وائس چیئر، کمیونٹ 8اور  7چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -
 
 
 

http://www.brampton.ca/seedysaturday
http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://bramptonhort.org/


 

 

ویں ساالنہ سیڈی سیچرڈے اور گارڈن شو پیش کرنے کے لیے پر جوش ہیں۔ آئیں 9"ہم پہلی مرتبہ برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی کے ساتھ 
 باغبانی، استحکام اور اس بارے میں جانیں کہ آپ ہماری کمیونٹی میں کیسے سرسبز طرز زندگی پر عمل کر سکتے ہیں۔" 

 بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن ڈیوڈ -
 
 

-30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ں۔پر رابطہ کری انسٹاگرام اور فیس بک ،ٹوئٹر کامیاب ہو۔ ہم سے

 

 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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