
 

 

 

4 ਅਕਤੂਬਰ, 2017                

ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਲਚਰ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ  

  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਸਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) 

ਇਿ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਸਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰਧੀ ਸਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਕਲਚਰ ਮਾਿਟਰ 
ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਦੀ ਸ ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਜੂਨ 2018 ਸਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ 10 ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਊਸਨਿਪਲ 
ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਲੀਵਰੀ ਿਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਸਵੱਚ ਿਮੱੁਚੇ ਪਤਝੜ ਸਵੱਚ ਖਾਿ ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਅਰੰਸਿਕ 2018 ਸਵੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਨਵਾਿੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਿੰਗਠਨਾਂ, 
ਸਿਸਵਕ ਲੀਿਰਾਂ, ਸਵਜੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਿਟੇਕਹੋਲਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਪਰਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 
ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਇੰਿਿਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਲੌਰਿ ਕਲਚਰਲ ਸਰਿੋਰਸਿਜ (Lord Cultural Resources) ਅਤੇ 
ਨੋਰਿੀਸਿਟੀ (Nordicity) ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਤ ਿੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (Steering Committee), ਜੋ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਵਸਵਧ ਸਹੱਤ 
ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਾਹਕਾਰ 
ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ।  

ਲੌਰਿ ਕਲਚਰਲ ਸਰਿੋਰਸਿਜ (Lord Cultural Resources) ਅਤ ੇਨੋਰਿੀਸਿਟੀ (Nordicity) ਬਾਰ:ੇ 

ਲੌਰਿ ਕਲਚਰਲ ਸਰਿੋਰਸਿਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਿਿ ਤੋਂ ਵੱਿੀ ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਸਜਿਨੇ ਛੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ 'ਤੇ, 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਵੱਚ, 460 ਸ਼ਸਹਰਾਂ 
ਸਵੱਚ ਉੱਘੇ ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਿਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਥਾਨਕ 
ਿੰਦਰਿ, ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਿਸਹਯੋਗ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਲੌਰਿ ਨੰੂ ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੋਰਿੀਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਿਸਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ 
ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ, ਕਲਾ, ਿੱਸਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਵਰਿੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬੰਧੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਲੌਰਿ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 
ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਰਿੀਸਿਟੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਟੋਰੋਂਟੋ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਵੱਚ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ: 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਤਿਾ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਿਰਪੂਰ ਹੈ। ਿੱਸਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਿਾਿੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 
ਿੱਸਿਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਸਪਰੰ ਟ ਸਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।” 



 

 

ਮੇਅਰ ਸਲੰਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

  

“ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਿਸਥਤੀ ਸਕਿੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਹਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਸਹੱਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਵਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੂਸਰ ਮ ਨੰੂ 
ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਕਲਚਰ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਸਤਆਰ ਕਰਕੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਿੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ਕੁਆਸਲਟੀ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਵੱਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਸਵੱਚ, ਇਿਦੇ ਥਾਂ ਮੱੁਲ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਿੰਿਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।” 

ਬੌਬ ਿਾਰਸਲੰਗ (Bob Darling), ਿਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ 

ਕਲਚਰ ਮਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਿੇਟਾਂ ਲਈ, Brampton.ca/culturemasterplan 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਿਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਿੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਲੀ ਾ ਕੌਕਿ (Lisa Cox) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2028 |  lisa.cox@brampton.ca 
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