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اور رائے  (INspiration)برامپٹن میں فنون و ثقافت کے مستقبل کے حوالے سے آپ کی  رغبت 
(INput )درکار ہے 

 

فروری کو سٹی آف برامپٹن نے ایک آن الئن سروے کا آغاز کر دیا تھا، جو کہ برامپٹن کے پہلے کلچر ماسٹر پالن  1مورخہ : برامپٹن، آن
کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ فنون و ثقافت کے حوالے سے یہ منصوبہ کمیونٹی کے  و شمولیت تر وابستگیمیں عوام کی وسیع 

خوابوں کا آئینہ دار ہو گا اور اگلے دس سال تک فراہم کی جانے والی میونسپل کلچرل سروسز اور سرمایہ کاری اسی منصوبہ کی روشنی 
 میں کی جائے گی۔

سے زیادہ مواقع کی فراہمی سے برامپٹن میں فنون و ثقافت کے  70کے  و شمولیت ے دوران وابستگیفروری اور مارچ کے مہینوں ک
حوالے سے کمیونٹی کے نقطہ نظر کے حصول اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کی اقدار اور تمنأوں کے بارے میں خاطر خواہ معلومات کے 

امل ہیں اسٹیک ہولڈرز کی ورکشاپس اور قریبی عالقوں میں ہر خاص و حصول کے لیے سٹی پر عزم ہے۔ شرکت کے دیگر مواقع میں ش
عام کی شمولیت کے مقامی مواقع کے عالوہ شہر بھر میں منعقد کی جانے والی دیگر تقریبات۔ وابستہ ہونے کے طریقوں کے بارے میں 

  www.brampton.ca/culturemasterplanتفصیالت کلچر ماسٹر پالن کی ویب سائیٹ پر مالحظہ کی جا سکتی ہیں 

اپنی صنعت کی مایہ ناز ٹِیم الرڈ کلچرل ریسورسز اینڈ نارڈیسٹی اس منصوبہ سے کلیدی حیثیت میں وابستہ رہے گی۔ اس منصوبے  کے 
میں پایہ  2018میں حاصل کی تھیں، جو جون  2017موسم خزاں فروغ کے دوران ماہرانہ رہنمائی کے لیے سٹی نے اس ٹِیم کی خدمات 

تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ثقافتی فروغ کے لیے حکمت عملی کی سمت کی فراہمی کے عالوہ یہ منصوبہ شہر کو ایک بڑھتے ہوئے 
 بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ اختراعی، مربوط اور متحرک عالمگیر شہر بنانے کے لیے سٹی کے جامع تصّور کو عملی جامہ پہنانے میں 

 :اقتباسات

برامپٹن میں ہم   بلین کی صنعتیں ہیں۔ 28.5$فنون و ثقافت سے کام کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، معیشت آگے بڑھتی ہے اور یہ اونٹیریو میں 
ہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ اس سے وابستہ ہوں اور سب کے ارد گرد بڑے پرجوش مواقع موجود ہیں۔ میں اپنے تمام ر

ہمارے پہلے کلچرل ماسٹر پالن کی تیاری میں حصہ لے کر ہماری معاونت کریں۔ آئیں مل کر آگے بڑھتے ہیں اور فنون و ثقافت کے لیے  
 !برامپٹن میں ایک پرجوش مشترکہ مستقبل بناتے ہیں

 میئر لنڈا جیفری  -

  

سٹر پالن ایک عظیم شہر کی تعمیر کے لیے فنون و ثقافت کے شعبے میں رغبت اور سرمایہ کاری پرمرکوز ہماری  توجہ کو نئے کلچرل ما
سانچے میں ڈھالنے کا ایک نادر موقع ہے۔  اس میں عوامی شمولیت انتہائی الزمی ہے تاکہ یہ منصوبہ عوامی خواہشات کے عین مطابق، 

ن کو اونٹیریو میں ایک ثقافتی مرکز کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے جسے قابل قدر اختراعی فنکاروں اور منفرد اور پرجوش ہو۔ برامپٹ
 وسائل کی مدد سے مرتب کیا جائے گا جو ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں۔

 باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر       -

  

http://www.brampton.ca/culturemasterplan
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ہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توج برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

اتا ہے۔ ہم می کامیابی کو بڑھعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

مالحظہ   www.brampton.ca  مزید جاننے کے لیے ۔فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 فرمائیں۔

 
 

 
  
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 برائین اسٹٹل
 سینیئر میڈیا کوآرڈینیٹر

 ٹی آف برامپٹنس
905.874.2143   |brian.stittle@brampton.ca   
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