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ਜ਼ਰਕਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਦੇ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਫਰਵਰੀ, 2019) – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਵਲਟਰੇਰੀ ਡਾਇਵਰਵਸਟੀ (ਐਫ.ਓ.ਐਲ.ਡੀ.) (Festival
of Literary Diversity) (FOLD) ਸ਼ਿੱ ਕਰਵਾਰ, 22 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਐਨ ਈਵਵਨੂੰਗ ਵਵਦ ਜ਼ਰਕਾ ਨਵਾਜ਼ (An Evening with Zarqa
Nawaz) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਐਫ.ਓ.ਐਲ.ਡੀ. (FOLD) ਦੇ ਆਰਵਟਸਵਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਜੇਅਲ ਵਰਚਰਡਸਨ (Jael Richardson) ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਨਿੱਘੀ ਗਿੱ ਲਬ੍ਾਤ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ
ਦੇ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Arts Walk of Fame) ਵਵਿੱ ਚ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਜ਼ ਸੀ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. (CBC) ਦੇ ਵਲਟਲ ਮੋਸਕ ਔਨ ਦ ਪਰੈਰੀ (Little Mosque on the Prairie) ਦੀ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੱ ਛਮ
ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਮਸਵਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਾਰੇ ਦਨੀਆ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਧਾਰਾਵਾਵਹਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿੱ ਟ ਸ਼ੋ ਛੇ ਸਫਲ ਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ 2012 ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ਤਮ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣ 60 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਪਰਸਾਰਨ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਵਲਮ ਧਰਮ ਦੀ ਕੈਨੈਡਾਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ, ਆਪਣੀ
ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲਾਵਫੂੰ ਗ ਆਲ ਦ ਵੇ ਟ ਦ ਮੋਸਕ (Laughing All the Way to the Mosque) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਵਕਰੀ ਵਾਲੀ ਲੇ ਵਿਕਾ
ਵੀ ਹਨ। ਨਵਾਜ਼ ਇਸਲਾਮ, ਕਾਮੇਡੀ, ਵਲੂੰਗ, ਧਰਮ, ਬ੍ਹ-ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਹਲਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਅਕਸਰ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵਕਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਸੀ.ਬ੍ੀ.ਸੀ ਵਨਊਜ ਸਸਕੈਚਵਾਨ (CBC News Saskatchewan) ਦੇ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਦੇ ਵਲਵਰਪਲ (Liverpool) ਵਵਿੱ ਚ ਜੂੰ ਮੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਵਰਵਾਰ 1980 ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਇਆ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਵਲੂੰਗਡੇਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਸਕਲ (Fallingdale Elementary School) ਅਤੇ ਵਚੂੰ ਗਕਜ਼ੀ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ (Chinguacousy Secondary School) ਵਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬ੍ਿੱ ਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ “[ਆਪਣੀ] ਕਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕੋ ਬ੍ਰਾਊਨ ਲੜ੍ਕੀ” ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਵਹਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਲਣ-ਵਮਲਣ ਦੇ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਨ ਈਵਵਨੂੰਗ ਵਵਦ ਜ਼ਰਕਾ ਨਵਾਜ਼ (An Evening with Zarqa Nawaz) ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਟਵਡਓ 2 (Rose Studio II) ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਹਿੱ ਟ ਸ਼ੋ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੂੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਰੀਵਡੂੰ ਗ, ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ੍ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ
ਇੂੰ ਡਕਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ (Arts Walk of Fame Induction Ceremony) ਅਤੇ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਟਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਹਣ www.rosetheatre.ca ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਕਝ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਵਤਭਾਵਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਸਾਡੇ ਵੂੰ ਨ-ਸਵੂੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰਕਾ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਫਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਆਗਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਿਸ਼ੀ ਹੈ। ”
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton’s Arts Walk of Fame) ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਿੱ ਿ ਪਛਾਣ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਇਸ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਵਤਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਧਾਂ
ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ-ਵਚੂੰ ਨਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਆਤੀ ਸਾਲ ਵਬ੍ਤਾਏ ਹੋਣ, ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਇੂੰ ਡਸਟਰੀ ਵਵਿੱ ਚ
ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ੈਂ ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰ ਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱ ਿਰਾ
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜਵੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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