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ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫਮੇ (Arts Walk of Fame) ਦ ੇਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ , ਰਸਟੀ ਦੇ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਰਵਿੱ ਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 
ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਦੇ ਉੱਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਵਾਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰਰਆਂ ਤੋਂ 
ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਰਵਜ਼ੁਅਲ ਐਡਂ ਪਰਫ਼ਾਰਰਮੰਗ ਆਰਟਸ (ਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ) ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਬੰਧ ਲਈ ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਹਨ:  
 

 ਲੀ ਐਰਨੋ (Lee Aaron), ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਗਾਇਕ - ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜਾਂ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਰਨਡਰ ਮ਼ੁੜ-ਆਰਵਸ਼ਕਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ, ਇਸ ਗਾਇਕ/ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਡ ਰੌਕ ਤੋਂ ਜੈਜ, ਅਲਟਰਨੇਰਟਵ ਇੰਡੀ ਤੋਂ ਪੌਪ ਅਤੇ 
ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਰਕ ਓਪਰਾ ਤਿੱ ਕ, ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

 ਟਰ ੇਐਨਥਨੀ (Trey Anthony), ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਰਨਰਮਾਤਾ, ਅਦਾਕਾਰ, ਹਾਸ-ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ - ਟਰੇ ਨ ੰ  ਬੇਰਮਸਾਲ ਅਤੇ 
ਅਵਾਰਡ ਜੇਤ  ਟੈਲੀਰਵਜਨ ਅਤੇ ਰਥਏਟਰੀਕਲ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ‘ਦ ਰਕੰਕ ਇਨ ਮਾਈ ਹੇਅਰ (‘da Kink in My Hair) ਲਈ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਮ਼ੁਿੱ ਖ ਪਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਈੋ ਟੈਲੀਰਵਜਨ ਸ਼ੋਅ ਰਲਖਣ ਅਤੇ ਪਰੋਰਡਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਹਲੀ ਬਲੈਕ ਕੈਨੇਰਡਅਨ 
ਔਰਤ ਹਨ।  
 

 ਐਡਂੀ ਡਨੋਾਟ ੋ(Andy Donato), ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾ, ਰਵਅੰਗ-ਰਚਿੱ ਤਰਕਾਰ - ਐਡਂੀ ਨ ੰ  ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਰਮਲੀ ਹੈ 
ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 1976 ਰਵਿੱ ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਰਟ ਰਨੰਗ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨਊਜਪੇਪਰ ਅਵਾਰਡ, ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਸੈਲੋਨ ਆਫ ਕਾਰਟ ਨਸ 
(Montreal Salon of Cartoons) ਤੋਂ ਰਬਹਤਰੀਨ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਰਟ ਨ, 1993 ਅਤੇ 1997 ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਰਟ ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਮੈਟਰੋਪੋਰਲਟਨ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੋਰਲਸ ਐਨ਼ੁਅਲ ਰਨਊਜ ਅਵਾਰਡ (Metropolitan Toronto Police Annual News Award)। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 
ਸਨ (Sun) ਲਈ ਮ਼ੁਿੱ ਖ ਕਾਰਟ ਰਨਸਟ ਹਨ ਪਰ ਫਰੀਲਾਂਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 

 ਓਥਲੈੀ ਗਰਾਹਮ (Othalie Graham), ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਓਪੇਰਾ ਗਾਇਕ – ਬਹ਼ੁਤ ਰਜਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਵੈਗਨਰ ਰਡਵੀਜਨ (Wagner Division) ਰਵਿੱ ਚ ਗੇਰਡਾ ਰਲਸਨਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਕਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ (Gerda Lissner International 

Vocal Competition) ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ; ਜੋਇਸ ਡ਼ੁਟਕਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ (Joyce Dutka Competition) ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਹਲਾ 
ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰਲਵਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟ (Sullivan Foundation Grant) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ; ਲਾਈਡਰਕਰੇਂਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 
(Liederkranz Competition) ਦੀ ਵੈਗਨਰ ਰਡਵੀਜਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਮਉਰਜਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 
(Canadian Music Competition) ਰਵਿੱ ਚ ਜੀਨ ਚੈਮਲਰਸ (Jean Chalmers) ਇਨਾਮ ਰਜਿੱ ਰਤਆ, ਐਡਵਰਡ ਜੋਹਨਸਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 
(Edward Johnson Competition) ਰਜਿੱ ਰਤਆ, ਅਤੇ ਰਜਉਨਸ ਐਮਬੈਸਡਰਸ ਰਲਰਕਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ (Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques Competition) ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਹਲਾ ਸਥਾਨ ਰਜਿੱ ਰਤਆ।  
 

 

 ਐਕਸਕ ੋਲੇਵੀ (Exco Levi), ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ - ਰੇਗੇ ਰਰਕੌਰਰਡੰਗ ਆਫ ਰਦ ਯੀਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀ (Reggae 

Recording of the Year Category) ਰਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਨੋ ਅਵਾਰਡ (JUNO Award) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਹਲੇ 
ਰਵਅਕਤੀ ਹਨ। ਐਕਸਕੋ ਲੇਵੀ ਨ ੰ  ਉਸਦੇ ਰਸੰਗਲ “ਹੈਲੋ ਮਾਮਾ” (HELLO MAMA) ਲਈ ਬੈਸਟ ਰੇਗੀ ਰਰਕੌਰਰਡੰਗ (Best Reggae 

Recording) 2016 ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵਾਂ JUNO ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 
 



 

 

 

 
“ਇਿੱ ਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਕਸੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਮਜਬ ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ਼ੁਝ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਰਜਆਦਾ ਪਰਰਤਭਾਸ਼ੀਲ 
ਰਵਅਕਤੀ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ,” ਮੇਅਰ ਰਲੰਡਾ 
ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਰਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਰਕਹਾ, “ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Arts Walk of Fame) ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਨਿੱਕਲੇ ਹਨ, ਬਲਰਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ।”  
 

ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2014 ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਨ ੰ  ਸ਼਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕ਼ੁਿੱ ਲ ਤਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 
16 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਾਮ ਰਜਿੱ ਤ ਕੇ ਕਲਾ ਰਜਹੇ ਕੈਰੀਅਰ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰਵਲਿੱ ਖਣ ਮ਼ੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।  
 

ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ ਰਾ ਸਾਲ ਅਿੱਗੇ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ (Performing Arts), ਦਰਸ਼ਨੀ 
ਕਲਾ (Visual Arts), ਮੀਡੀਆ ਕਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ (Media Arts and New Media), ਸਾਰਹਤ (Literature) ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ 
(Creative Arts)। ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca/artswalkoffame 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Arts Walk of Fame) ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਰਵਿੱ ਚ ਗਾਰਡ 
ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਰਵਖੇ ਸਰਥਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੇਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਕਵੀਨ 
ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਰਵਖੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੋਰਥ (Main Street North) 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
 

ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਆਗਾਮੀ ਬਹ਼ੁ-ਸਾਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਡਵਾਕ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ 
ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਨਰਮਾਣ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ ਰੇ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਮ਼ੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦ ੇਸਮਾਰੋਹ ਰਵਿੱ ਚ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਡਵਾਕ 'ਤ ੇਪਰਰਤਰ ਪੀ ਨਮ ਰਨਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਰਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਰਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਰਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਰਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ਼ੁਰਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਰਵਿੱ ਚ ਖਰੋਲਹਆ ਰਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਸਰਵਕ ਹਸੋਰਪਟਲ, ਰਵਰਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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