
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

 અશ્વતે અન ેઆરિજાતતના યવુાનો માટ ેનવી મચં કલા ઇન્ટનનશીપ અન ેસહકાિ કાયનક્રમ (Black and 

Indigenous Youth Internship and Co-Op Program for the Performing Arts)નુ ંસિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન દ્વાિા 

લોકાપનણ  

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (31 મે 2021) – શતનવાિ, જુન 5 ના િોજ સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન મંચ કલાના અશ્વેત અને આરિજાતતના યુવાનો અને 

યુવતીઓ માટ ેનવો ઇન્ટનનશીપ અને સહકાિ કાયનક્રમનુ ંલોકાપનણ કિશ ેજે કનૅેડામા ંઆ પ્રકાિનો સહુ પ્રથમ કાયનક્રમ બની િહેશે. 

જેની િચના અશ્વેત અને આરિજાતતના તવદ્યાથીઓ દ્વાિા અન ેતેઓને માટ ેથઈ છે, આ પ્રોગ્રામનો તવકાસ એટલા માટ ેથયો ક ેઅશ્વેત અને 

આરિજાતતના યુવાનોન ેવધાવી શકાય અન ેતેઓનો તવકાસ થઈ શક,ે તેમની સાંસ્કૃતતક સમજણ વધાિી શકાય, વ્યવસાતયક તવકાસની તકો પૂિી 

પાડી શકાય, અન ેતવદ્યાથીઓન ેભતવષ્યમા ંનતેૃત્વના હોદ્દાઓ તેમજ જીવંત મંચ કલાના ઉદ્યોગની કાિરકિી માટે તૈયાિ કિી શકાય. 

સમાનતા અન ેસામાતજક પ્રભાવ અંગે પગલા ંલેવાની જરૂરિયાતને જોતા, પ્રોગ્રામ એવા અંતિાયો િિૂ કિશ ેજે અશ્વેત અને આરિજાતતના 

યુવાનો કલાની તાલીમ અને તકો મળેવવામાં અનભુવે છે. પ્રોગ્રામન ેઅલગોમા યુતનવર્સનટી (Algoma University)નુ ંસમથનન પ્રાપ્ત છે અન ે

તેનું વ્યવસ્થાપન સ્થાતનક સ્કૂલ બોડન સાથનેા સકંલન જોડ ેતસટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન દ્વાિા કિાશે. 

છેલ્લા ત્રણ માસમા ંપાંચ તવદ્યાથીઓના પ્રથમ જથ્થા સાથે પાયલટ પ્રોગ્રામની શરૂઆત થઈ જેમાં અગ્રણી માગનિશનકો અને સમાજના સભ્યો, 

કૅમેિન ગ્રાન્ટ, એન્જેલા બોયિ, ડેતનએલ આિ વૉલ્ટસન તેમજ તસટીના મંચકલાના કમનચાિીઓ સમાયેલા હતા.ં આવતા ઘણાં વર્ષો માટનેા એક 

માળખાની િચના કિવા માટ ેઆખી ટીમે આ વચુનઅલ પાયલટ પ્રોજેક્ટ પિ કામ કયુું હતુ.ં 

 શતનવાિ, જુન 5 ના િોજ બપોિે 1 વાગ્યે 2021 પાયલટ પ્રોગ્રામ અંગેની વચુનઅલ િજૂઆતમા ંહાજિી આપો, પ્રોગ્રામ િચતયતાની 

ભૂતમકામાં તવદ્યાથીઓ, અને કેવી િીતે તેમાં ભાગ લેવો તે માટે therosebrampton.caની મુલાકાત લેશો.  

2022 મા ંએક ચૂકવણીપાત્ર ઇન્ટનનશીપની જગ્યા, યુતનવર્સનટી અન ેકૉલેજના અિજિાિો માટે ખલુ્લી િહેશે, અન ેચાિ કો-ઓપ જગ્યાઓ, જે 

હાઇ સ્કૂલના અિજિાિો માટે ખલુ્લી િહેશે જે પ્રોગ્રામ માિફત ઉપલબ્ધ િહેશે. સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનની ઇન્ટનનશીપ કો-ઓપ પ્રોગ્રામ શહિેના 

વૈતવધ્ય અને સમાવેતશતાના વ્યુહ સાથે સંિેતખત થવાના આશયથી બનાવવામાં આવ્યો છે જેથી વૈતવધ્ય ધિાવતા કાયનબળનો તવકાસ કિવા અન ે

આકર્ષનવા પિ ધ્યાન કેતન્િત કિી શકાય જેથી સમાજને પ્રતતબબંતબત કિી શકાય.  

 

 

 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp


 

 

બ્રમૅ્પટનના બહુિગંી સાતથયાની વધામણી 

બ્રૅમ્પટન કનૅેડાનુ ંસૌથી યુવાન શહિે પૈકી એક છે જેમા ં130,600 કિતા વધુ યુવાનો 14 થી 29 વચ્ચેની વયના છે. આ વર્ષે, બ્રૅમ્પ્ટનને યુવા 

લોકોને કામ કિવા માટેના શે્રષ્ઠ શહિેો પૈકી એક તિીક ેRBC દ્વાિા નવાજવામા ંઆવ્યંુ છે જયા ંઅગ્રેસિ શહેિી અથનતંત્રની 27 શહેિોની 

યાિીમા ંતેનો નંબિ 18મો છે. 

 

માચન 2020મા,ં પ્લ ેવક્સન (Play Works) દ્વાિા તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનન ેયુથ ફ્રેન્ડલી કમ્યુતનટી ડેતિગ્નેશન (Youth Friendly 

Community Designation) પ્રાપ્ત થયુ ંજે પાક્સન એન્ડ રિરક્રએશન ઓન્ટારિયો દ્વાિા સહાય મેળવતો કાયનક્રમ છે. આવું ત્રીજી વખત 

બન્યંુ છે ક ેસિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને તેમના સામાતજક ભાગીિાિોને યુવાઓ માટેની તવકાસ અને વૃતદ્ધની તકો માટેની અતુલનીય પ્રતતબદ્ધતા 

િાખવા બદ્દલ નવાજવામાં આવ્યા છે.  

કાયનસ્થળ અને સમુિાયમા ંઅવિોધો ઓળખવા અને િૂિ કિવા માટે, બ્રૅમ્પટન તસટી કાઉતન્સલ ેરડસેમ્બિ 2020મા ંEquity Office 

એટલેકે સમાનતા કચેિીની સ્થાપના કિી હતી જેનુ ંકામ તમામ લોકો સાથે ન્યાયી અને યોગ્ય વ્યવહાિ સુતનતશ્ચત કિવાનંુ અને 

િહેવાસીઓ માટ ેસુમેળભયાન વાતાવિણને પ્રોત્સાતહત કિવાનુ ંછે. જુન 2020મા ંસિટી ઓફ બ્રૅમ્પટને તેમની સહુ પ્રથમ અશ્વેત 

આરફ્રકન અન ેકેરિતબઅન સામાતજક, સાંસ્કૃતતક અને આર્થનક સશતક્તકિણ અને અશ્વતે િગંભેિ તવિોધી િંગભેિ યુતનટનુ ંલોકાપનણ કયુું હતંુ 

જેથી એન્ટી બ્લેક જાતતવાિ સામે અથનપૂણન પગલાં લઈ શકાય અને લોકોન ેસફળ અને ઉત્પાિનક્ષમ બનવા માટ ેસશક્ત બનાવી 

શકાય. 

સવુાક્યો 

 

"બ્રૅમ્પટનન ેઅશ્વેત અને આરિજાતતના યુવાનો અને યુવતીઓ માટનેા મંચ કલાના નવા ઇન્ટનનશીપ અન ેસહકાિ કાયનક્રમ (Black and 

Indigenous Youth Internship and Co-Op Program for the Performing Arts)ન ેસમથનન આપતા ંગૌિવની લાગણી  

થાય છે. આ પ્રોગ્રામનો તવકાસ એટલા માટે થયો ક ેઅશ્વેત અને આરિજાતતના યુવાનોને વધાવી શકાય અન ેતેઓનો તવકાસ થઈ શક,ે તેમની 

સાંસ્કૃતતક સમજણ વધાિી શકાય, વ્યવસાતયક તવકાસની તકો પૂિી પાડી શકાય, અને તવદ્યાથીઓને ભતવષ્યમાં નેતૃત્વના હોદ્દાઓ તમેજ જીવંત 

મંચ કલાના ઉદ્યોગની કાિરકિી માટે તૈયાિ કિી શકાય." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

“સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન યુવાવગ્ની માંગ અન ેજરૂરિયાતોને અતગ્રમતા આપવા પ્રતતબદ્ધ છીએ અને આપણા યુવાન લોકો પિ પગલા ંલઈને િોકાણ 

કિવાના મૂલ્યની અગત્યતાન ેઓળખ ેછે. ઇન્ટનનતશપ અન ેકો-ઓપ પ્રોગ્રામ્સ યુવાનો માટે અત્યંત લાભિાયી નીવડે છે અને મન ેજણાવતા 

ગૌિવની લાગણી થાય છે ક ેબ્રમૅ્પટન કનૅેડાનું પ્રથમ શહેિ છે જેઓ આ પ્રોગ્રામ પફોર્મુંગ આર્ટસનમા ંઅશ્વેત અન ેઆરિજાતતના યુવાવગનન ેઓફિ 

કિી િહ્યા છે. 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉતન્સલિ ;, વૉડન 1અને 5; પ્રમુખ, કમ્યુતનટી સર્વનતસસ, તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0


 

 

"તવતશષ્ટપણ ેઅશ્વેત અને આરિજાતતના યુવાનો પિ ધ્યાન કેતન્િત કિીને સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન સમાનતા અન ેસામાતજક પ્રભાવ પિ થયેલ કાયનની 

અગત્યતા, અને અશ્વતે અન ેઆરિજાતતના યુવાનો કલાની તાલીમ અન ેતકો મેળવવામાં અનભુવે છે તેવા અંતિાયો િૂિ કિવાના મહત્ત્વને સમજે 

છે." 

- ડેતવડ બારિક, ચીફ એડતમતનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), તસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"આર્થનક સશતક્તકિણ અને અશ્વેત િંગભેિ તવિોધી જાતતવાિ યુતનટના અનેક લક્ષ્યો પૈકી એક તે છે કે અશ્વેત અન ેઆરિજાતતના યુવાનોની 

તસતદ્ધ માટ ેતકોનો તવકાસ કિવો અન ેતેન ેઓળખવી. તે અતત મહત્ત્વપૂણન છે કે યુવાવગનને નેતૃત્વ લેવા માટે પ્રોત્સાતહત કિવા જોઇએ અન ેઆ 

અજબ પ્રોગ્રામ બસ આ જ કાયન કિ ેછે, કમેક ેતે વ્યતક્તગત અન ેવ્યવસાતયક તવકાસની તકોને પ્રેરિત કિ ેછે. લાઇવ પફોર્મુંગ આર્ટસનના ઉદ્યોગમા ં

તેઓ કંઇક નોંધપાત્ર કાયન કિી શક ેતેની સભંાવનાઓથી હંુ ઉત્તેજીત છંુ અન ેઆ સભંવ બનાવવામા ંમિિરૂપ થવા માટે અલગોમા યુતનવર્સનટીનો 

આભાિી છંુ." 

- તગ્વનથે ચપેમને (Gwyneth Chapman), વરિષ્ઠ સલાહકાિ, બ્રૅમ્પટનની અશ્વેત આરફ્રકન અને કેરિતબઅન સામાતજક, સાંસ્કૃતતક 

અન ેઆર્થનક સશતક્તકિણ અને અશ્વેત જાતતવાિ તવિોધી જાતતવાિ યુતનટ; સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"અમાિી પફોર્મુંગ આર્ટસનની ટીમમા ંકો-ઓપ તવદ્યાથીઓ અને ઇન્ટનનશીપ કિતા લોકોન ેઆવકાિવા તે અશ્વેત અન ેઆરિજાતતના યુવાનોને 

આપણા સમાજમાં વધ ુટકેો આપવાની જોિિાિ તક છે એમ હંુ માનુ ંછંુ. અમને આશા છે કે આ પ્રોગ્રામમા ંસહભાગી થનાિ તવદ્યાથીઓ 

પફોર્મુંગ આર્ટસનમા ંિહેલ કાિરકિીઓ શોધશ ેઅને તમેના પોતાના કઇંક શીખવાના લક્ષ્યો તિફ કાયન કિશ ેઅને એવી નવીન પહેલોનુ ંસજનન કિશ ે

જે બ્રમૅ્પટનમા ંિહેલ યુવાનોને પ્રતસતદ્ધ અપાવશે અને તમેની ઉન્નતત કિશ.ે 

- તસ્ટવન તસ્કપિ (Steven Schipper), એતગ્િક્યુરટવ આર્ટનતસ્ટક ડાયિેક્ટિ, પફોર્મુંગ આર્ટસન, તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"આવી મહત્ત્વપણૂન પહેલનો ભાગ બનવાની તક મળી ક ેતિત અમે તનેે િંપલાવી લીધી. તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પફોર્મુંગ આર્ટસન કો-ઓપ 

ઇન્ટનનશીપ પ્રોગ્રામ તવદ્યાથીઓન ેમહત્ત્વપણૂન વ્યવહારિક અન ેજ્ઞાનાત્મક કૌશલ્યોનો તવકાસ કિવા માટેની જોિિાિ તક પૂિી પાડશે જેથી યુવાનો 

ભતવષ્યના વર્ષોમા ંકાિરકિી માટે તયૈાિ થાય તે માટેનો પાયો પાકો કિશ.ે અમ ેઆવી કોઇ વસ્તુના ભાગ બનીન ેઅતતશય િોમાંતચત છીએ જે 

સમાવેતશતા, વૈતવધ્ય અન ેઆપણા સમાજમાં એક બીજાની સંસ્કૃતતઓ તવશ જાણકાિીની આપ લે તમેજ અનભુવોનુ ંઆિાન પ્રિાન કિવાને 

પ્રોત્સાતહત કિતી હોય. અમ ેઆ પ્રોગ્રામને સમથનન આપી શક્યા છીએ તનેું અમને ગૌિવ છે તમેજ સનમાતનત થયા હોવાની લાગણી 

અનભુવીએ છીએ અન ેઅમે બ્રમૅ્પટનમાં છીએ તનેો આનંિ છે કે બ્રૅમ્પટનના તવકાસમા ંઅમાિો ફાળો છે અન ેયુવાનોને તમેના તશક્ષણના 

પ્રવાસના તમામ ચિણોમા ંતેમન ેમિિરૂપ થઈ િહ્યા છીએ. 

 - ક્રગે ફાઉલિ (Craig Fowler), ઉપ-અધ્યક્ષ, તવકાસ, ઇનોવેશન અન ેબાહ્ય સંબધંો, અલગોમા યુતનવર્સનટી 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી તવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાિન છે લોકો. અમન ેઊજાન મળ ેછે અમાિા તવતવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષનણનું કેન્િ છીએ અને અમે તકતનકી અન ેપયાનવિણીય નતવનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા તનિોગી શહેિના તવકાસ માટે છે જે સુિતક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
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