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ਸਟਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ੇਿਲਾਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਿਰ ੋ

2017 ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਿ ਆਫ ਫਮੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆ ਂਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਜਨਤਿ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਿ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Arts Walk of Fame) ਕਵਿੱ ਚ ਮਾਨਤਾ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ 
ਸਥਾਈ ਥਾਂ ਲਈ - ਅਤੀਤ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਨਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਮਕਲਆ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇ: 
 ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਲਾ; ਡਾਂਸ, ਕਥਏਟਰ ਅਤੇ ਸੂੰਗੀਤ ਸਮੇਤ 

 ਦਰਸ਼ਨੀ ਿਲਾ; ਪੇਂਕਟੂੰਗ, ਮ ਰਤੀ ਿਲਾ, ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ, ਗਲਾਸਬ੍ਲੋਇੂੰਗ, ਿ ੂੰ ਭਿਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਿਲਾ 
 ਮੀਡੀਆ ਿਲਾ; ਕਫਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਵਜਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟ ਕਫਲਮ, ਡਾਿ ਮੈਂਟਰੀ, ਫੀਚਰ ਕਫਲਮ, ਕਸਟਿੌਮ, ਹੋਰ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਇੂੰਟਰਐਿਕਟਵ ਆਰਟ) 
 ਸਾਕਹਤ; ਨਾਵਲ, ਿਕਵਤਾ, ਲਘ  ਿਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰਿਾਰਤਾ  
 ਰਚਨਾਤਮਿ ਿਲਾ; ਸੂੰਿਲਪੀ ਿਲਾ, ਰਸੋਈ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਿਲਾ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਡਜ਼ਾਈਨ 

 

ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਮਾਪਦੂੰਡ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  

 ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕਵਅਿਤੀ ਵਿੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਇੂੰਡਸਟਰੀ ਅਵਾਰਡ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਹ ਦਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਿਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱ ਿ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਕਵਿੱ ਚ ਉੱਚ-ਪਦਵੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਾਧ  ਲਾਗ  ਅਵਾਰਡਾਂ, ਅਹ ਕਦਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਿ ਸਕਥਤੀ 
ਲਈ ਵਿੱ ਖਰੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

 ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਨਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿ ਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਹੋਵੇ। 
 ਉਸ ਿੋਲ ਿਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਇੂੰਡਸਟਰੀ ਕਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਪੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿੋਈ ਸਥਾਪਤ ਿੂੰ ਮ (ਬ੍ਾਡੀ ਆਫ ਵਰਿ) ਹੋਵੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹ ਤ ਹੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਰਕਤਭਾਸ਼ੀਲ ਕਵਅਿਤੀ ਹਨ,” ਮੇਅਰ ਕਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਬ੍ਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਇੂੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਿ ਆਫ ਫੇਮ 
(Brampton Arts Walk of Fame) ਸਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਸਟੀ 
ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਿੱਗੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸੂੰਪੂੰਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ।”  
 

ਿੀ ਤ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਨਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਜਸਨੇ ਿਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਇੂੰਡਸਟਰੀ ਕਵਿੱ ਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਿੀਤੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ 
ਵਾਿ ਆਫ ਫੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਿਰਨ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰੋ। 2017 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 30 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਤਿੱ ਿ ਸਵੀਿਾਰ 
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਿ ਆਫ ਫੇਮ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/awof 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

2017 ਦਾ ਸ ਆਗਤ ਸਮਾਰੋਹ 30 ਕਸਤੂੰਬ੍ਰ, 2017 ਨ ੂੰ  ਆਯੋਕਜਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

2016 ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਵਅਿਤੀ, ਕਜਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main Street North) ਦੇ ਪ ਰਬ੍ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਿਵੇਅਰ (Garden 

http://www.brampton.ca/awof


 
 

 

Square) ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਈਡਵਾਿ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਲੀ ਐਰੋਨ (Lee Aaron), ਟਰੇ ਐਨਥਨੀ (Trey Anthony), 
ਐਡਂੀ ਡੋਨਾਟੋ (Andy Donato), ਓਥੈਲੀ ਗਰਾਹਮ (Othalie Graham), ਐਿਸਿੋ ਲੇਵੀ (Exco Levi)। 

 

–30– 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋਿੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ 
ਿਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਕਨਿ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂ
ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਤਿ ਪਹ ੂੰ ਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਵਿੱ ਚ ਖੋਕਲਿਆ ਕਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵਿ ਹੋਸਕਪਟਲ, ਕਵਕਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਡੇ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਿਰੋ। 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਿ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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