
 

 

 

1 ਫਰਵਰੀ, 2018 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਲਾ ਅਤ ੇਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰ ਦ ੇਿਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਪਰਰੇਨਾ (INspiration) ਅਤ ੇਪਰਤੀਵਕਵਰਆ 

(INput) ਦੀ ਖਜੋ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 1 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ , ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਪਵਿਲੇ ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Culture Master Plan) ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਿਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿੈ, ਇਿ 
ਯੋਜਨਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਾਈਚਾਰਾ-ਪਰੇਵਰਤ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਵਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਬ੍ੂੰ ਧ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ 70 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮੌਵਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਈਚਾਰੇ 
ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਿਵਵਿੱਖ ਲਈ ਮੁਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਿਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਿੋਰਾਂ ਮੌਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਨ, ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਸ਼ਵਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਟੇਕਿੋਲਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਵਬ੍ਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਚਨਚੇਤ (ਪੌਪ-ਅਪ) 
ਿਾਗੀਦਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ www.brampton.ca/culturemasterplan 'ਤੇ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਿਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਲੌਰਿ ਕਲਚਰਲ ਵਰਸੋਰਵਸਜ (Lord Cultural Resources) ਅਤੇ ਨੋਰਿੀਵਸਟੀ (Nordicity) ਦੀ ਇੂੰਿਸਟਰੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਦ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਵਜਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  2017 ਦੀ ਪਤਝੜ ਰੁਿੱ ਤ ਵਵਿੱ ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦਾ ਮੁਿਾਰਤ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਵਿਰ ਵਿੱਲੋਂ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਜ ਨ 2018 ਵਵਿੱ ਚ ਪ ਰੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਿਿੱਈਆ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਜੁਵੜਆ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪੀ ਸ਼ਵਿਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਵਸਟੀ ਦੇ ਵਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬ੍ੂੰ ਦੀ 
ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਨ ਤਿੱ ਤ ਿੈ। 

ਿਵਾਲੇ: 

ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਅਰਥਚਾਵਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਚਾਵਲਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਇਿੱਕ $28.5 ਅਰਬ੍ ਦਾ 
ਉਦਯੋਗ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਆਸਪਾਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੌਕੇ ਿਨ। ਮੈਂ ਸਾਿੇ ਸਾਰੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਿੇ ਸਿ ਤੋਂ ਪਵਿਲੇ ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ 
ਵਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਵਿਯੋਗ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਅਤੇ ਵਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਿਾਂ। ਆਓ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਬ੍ਣੀਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰੇਵਰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਿਵਵਿੱ ਖ ਬ੍ਣਾਈਏ।! 

-       ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

http://www.brampton.ca/culturemasterplan


 

 

  

ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਉਿਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਿੈ, ਵਜਿਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਵਿਰ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਵਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ 
ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਾਗੀਦਾਰੀ ਬ੍ਿੁਤ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਿਾਈਚਾਰਾ-ਪਰੇਵਰਤ, ਵਵਲਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਵਿਆਚਾਰਕ ਥਾਂ ਬ੍ਣਨ, ਬ੍ੇਿਿੱਦ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਵਤਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਵਲਆਂ, ਜੋ ਸਾਿਾ ਿਾਈਚਾਰਾ ਵਤਆਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਦਾ 
ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿੈ। 

-      ਬ੍ੌਬ੍ ਿਾਰਵਲੂੰ ਗ (Bob Darling), ਿਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਿਾ ਸਚੋ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਵਕ ਸਾਿੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਿਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਅਵਜਿਾ ਜੁਵੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਵਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 

 

ਮੀਿੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਵਬ੍ਰਅਨ ਸਵਟਿੱਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca  

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=brian.stittle@brampton.ca

