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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫਮੇ (Arts Walk of Fame) ਵਵਿੱਚ ਪਜੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਰੈੀਓ: ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2016 ਵਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ ਵਸਟੀ ਦੇ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਪਰਵਸਿੱਧ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ 

ਸ ਚੀ) ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ ਨ ੰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਵਕ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤ ੇਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵਵਜ਼ ਅਲ ਅਤ ੇ

ਪਰਫ਼ਾਰਵਮੰਗ ਆਰਟਸ (ਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ) ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 
 

 ਲੀ ਐਰੋਨ (Lee Aaron), ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਗਾਇਕ 

 ਟਰ ੇ ਐਨਥਨੀ (Trey Anthony), ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਵਨਰਮਾਤਾ, ਅਦਾਕਾਰ, ਹਾਸ ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ 

 ਐਂਡੀ ਡੋਨਾਟੋ (Andy Donato), ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾ, ਵਵਅੰਗ-ਵਚਿੱਤਰਕਾਰ 

 ਓਥੈਲੀ ਗਰੈਹਮ (Othalie Graham), ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਓਪੇਰਾ ਗਾਇਕ 

 ਐਕਸਕ ੋਲੇਵੀ (Exco Levi) (né Wayne Ford Levy), ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ 
 
2016 ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ 24 ਸਤੰਬ੍ਰ 2016 ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਭਰਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਵਖੇ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
2014 ਵਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਨ ੰ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਇਸਨੇ 11 ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤ ੇਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਜਾਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਾਮ ਵਜਿੱਤ ਕੇ ਕਲਾ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਵਲਿੱਖਣ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 

ਹੈ। 
 
ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ ਰਾ ਸਾਲ ਅਿੱਗ ੇਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ: ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ (Performing Arts), ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾ 

(Visual Arts), ਮੀਡੀਆ ਕਲਾ ਅਤ ੇਨਵਾਾਂ ਮੀਡੀਆ (Media Arts and New Media), ਸਾਵਹਤ (Literature) ਅਤ ੇਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ (Creative 

Arts)। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਲਈ, www.brampton.ca/artswalkoffame 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਵਵਖੇ ਸਵਥਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ 

ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਗਰੇਨਾਈਟ ਦੀਆਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਾਂ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਵਵਖੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੋਰਥ (Main Street North) 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
 
 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਨੌਵਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨ ੰ ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ 

ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱਚ ਖੋਵਲਿਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹੋਸਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸਪੰਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/artswalkoffame
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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