
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      
 

 برامپٹن سمر آرٹسٹ مارکیٹ میں مقامی خریدیں اور برامپٹن کی فنی کمیونٹی 

 کی مدد کریں 

  

( رہائشیوں کو ACCIDAسٹی آف برامپٹن کی آرٹس، کلچر اینڈ کریئیٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی ) – (2022جوالئی  12برامپٹن، آن )
دعوت دیتی ہے کہ وہ مقامی فنکاروں سے کی مدد کریں اور افتتاحی سمر آرٹسٹ مارکیٹ میں برامپٹن کی فنی کمیونٹی سے مربوط ہوں۔  

مقامی   25دی روز برامپٹن کے اندر سمر آرٹسٹ مارکیٹ میں برامپٹن کے بجے تک،   5سے شام  11جوالئی کو صبح  16بروز ہفتہ، 
 وینڈرز اور مقامی فنی تنظیمیں شامل ہوں گی، بشمول:

 ( 905inkانک ) 905 •
 (Abiola Idowuایبیوال اڈووو )  •
 (Aditi Ganeev Sangwanآدتی گنیو سنگوان ) •
 Annemarie Claudetteاینمری کالڈیٹ آرٹ ) •

Art) 
 ( Art By Anita Pietrasانیٹا پیئیٹراس )آرٹ بائے  •
 ( Art on Mill Streetآرٹ آن مل سٹریٹ ) •
 ( ArtisanWorksآرٹیسن ورکس ) •
 Brampton Quiltersبرامپٹن کوئلٹرز گلڈ ) •

Guild ) 
 (Broadening Horizonsبراڈننگ ہورائزنز ) •
 ( Carlena Jeanکارلینا جین ) •
 (Emmmbellishedایمبیلشڈ ) •
 ( Gallery 22 Collectiveکولیکٹو ) 22گیلری  •
 ( Haneen Arshadہنین ارشد ) •

• HJEM ( کوHJEM Co) 
 (Julia Louise Pereiraولیا لوئز پریرا ) •
 ( Le Sarge Creationsلی سارج کریئیشنز ) •
 (Luxe by Nonieلگزی بائے نونی ) •
 ( Meegan Limمیگن لم ) •
 ( melissas.handmadesمیلیساز.ہینڈ میڈز ) •
 (Ricky Limaرکی لما ) •
 ( sagwaساگوا ) •
 ( The inPrint Collectiveدی ان پرنٹ کولیکٹو ) •
 ( The Paper Narwhalدی پیپر نارہوال ) •
 ( Vicki Ruple Lepeوکی روپل لی ) •
 ( Visual Arts Bramptonوژوئل آرٹس برامپٹن ) •

  

زیورات اور مزید، اور ساتھ ہی لوگوں سے ملیں جلیں اور وسیع اقسام کے مقامی فنپارے خریدیں، بشمول مصوریاں، پرنٹس، سیرامکس،  
 1سے دن   8( کی جانب سے الئیو موسیقی سے لطف اندوز ہوں۔ سمر آرٹسٹ مارکیٹ میں، صبح  DJ ROSHANIEڈی جے روشین )

ٹ پر گیج جارج  بجے کے درمیان میریڈن کریڈٹ یونین کی جانب سے پیش کردہ برامپٹن فارمرز مارکیٹ پر رکیں، جو ویلنگٹن اسٹری
 اسٹریٹ اور مین اسٹریٹ سأوتھ پر گیج پارک میں واقع ہے۔ 

ACCIDA  حاصل کریں۔  یہاںمزید جانیں اور پوری تقریب کی تفصیالت  یہاںکے متعلق 

 ڈأون ٹأون برامپٹن میں مثبت تبدیلیوں کا عمل جاری ہے 

تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ریجن آف پیل اس جگہ میں واٹر مین اور سینیٹری سیوریج کو تبدیل  "ڈأون ٹأون برامپٹن کو کایا پلٹ
کرنے کے منصوبے کی قیادت کر رہا ہے۔ جس کی وجہ سے کئی سڑکیں عارضی طور پر بند ہو سکتی ہیں۔ براہ کرم سمر آرٹسٹ مارکیٹ 

 کی طرف جاتے وقت تھوڑا پہلے نکلیں۔ 
 

پر مل سکتی ہیں یا پھر برامپٹن ٹرانزٹ کے ذریعے تشریف لے جائیں۔ اپنے  brampton.caبارے میں اپ ڈیٹس   میونسپل پارکنگ کے
 کے ساتھ بنائیں۔  Triplinxسفر کا پیشگی منصوبہ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Market.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

 مارکیٹ سکوئیر پارکنگ گیراج 
جون   27چونکہ سٹی آف برامپٹن، مارکیٹ اسکوائر پارکنگ گیراج کی بحالی کی مرمت کے کام مکمل کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں، یہ  

 تک عارضی طور پر بند رہے گا۔  2022جوالئی   22سے 
 

 برامپٹن میں وزیٹرز اور کاروباروں کے لیے درج ذیل میونسپل پارکنگ الٹس اور گیراجوں پر پارکنگ دستیاب رہے گی: ڈاون ٹاؤن
 
 جان سٹریٹ 16جان اسٹریٹ پارکنگ گیراج،   •
 ویلنگٹن سٹریٹ ویسٹ 2سٹی ہال پارکنگ گیراج،   •
 جارج سٹریٹ  41ویسٹ ٹاور پارکنگ گیراج،  •
 ڈپالک لین  9یراج،  نیلسن اسکوائر پارکنگ گ •
 جارج اسٹریٹ نارتھ 20جارج سٹریٹ نارتھ سرفیس پارکنگ الٹ،  •

ACCIDA  کے متعلق 

آرٹس، کلچر اینڈ کریئیٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی ایک منفرد تنظیم ہے جو سٹی آف برامپٹن کی زیر نگرانی مختلف پروگراموں، خدمات  
وغ دینے، اس کی خوشیاں منانے، وکالت کرنے اور اس کو باہم مربوط کرنے پر مرکوز اور وسائل کی فراہمی کے ذریعے اس شعبے کو فر 

سٹی کے اسٹریٹیجک وژن اور کلچر ماسٹر پالن کے مطابق آرٹس، ثقافت اور تخلیقی صنعتوں کے لیے سٹی کے پرجوش   ACCIDAہے۔ 
 وژن کی تکمیل کے لیے کلیدی شراکت دار ہے۔ 

 اقتباسات

ا  "آرٹس، کلچر اور کریئیٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی نے برامپٹن کی فنی کمیونِٹ کے ساتھ مربوط ہونے کے لیے اپنا بڑا کام جاری رکھا ہو
جوالئی کو مقامی چیزیں خریدنے اور برامپٹن کے فنکاروں اور فنی تنظیموں  16ہے۔ میں تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ  

 تھ مربوط ہونے کے لیے سمر آرٹسٹ مارکیٹ پلیس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔" کے سا

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

مقامی فن کار وینڈرز اور تنظیموں کے  25جوالئی کو دی روز برامپٹن میں ہمارے ساتھ سمر آرٹسٹ مارکیٹ پلیس میں شامل ہوں!  16"
ساتھ، ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ ہو گا۔ ہماری مقامی فنی کمیونٹی کی معاونت کرنے میں مدد دیں اور مقامی وینڈرز سے خریداری 

 نے کے لیے پرامید ہیں!" کریں۔ ہم آپ کو وہاں دیکھ

؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن؛ کونسل پینل ممبر، آرٹس،  کلچر اینڈ کریئیٹِو 5اور  1رووینا سینتوس، ریجنل کونسلر وارڈز -
 انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی

ر اپنی کمیونٹی میں تمام لوگوں کے لیے "سٹی آف برامپٹن اپنے شہر میں فنون و ثقافت کو فروغ دینے، مقامی چیزوں کی معاونت کرنے او
کی سمر آرٹسٹ مارکیٹ پلیس ان تینوں کو مال دیتی ہے!  ACCIDAاور  –موسم گرما کی زبردست تقریبات فراہم کرنے کے لیے وقف ہے  

 جوالئی کو مقامی خریداری کریں." 16مقامی فنکاروں اور فنی تنظیموں کے ساتھ مربوط ہوں اور 

 یرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنپال موریسن، انٹ -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا سٹی آف 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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