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ਔਲਡਰਲੀ 150 ਪਬਲਲਕ ਆਰਟ ਪਰਜੋਕੈਟ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਲੁਾਵਾ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵਿੱ ਚ ਸੁੂੰ ਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਲਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੈਨਸ਼ਨ, ਔਲਡਰਲੀ ਦੀ ਉਮਰ 
2017 ਲਵਿੱ ਚ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਸਟੀ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਕਲਾਲਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
 
ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਲਡਰਲੀ 150 ਸਾਲਲਗਰਹਾ ਮੂਰਤੀਕਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ (Alderlea 150 Anniversary Sculpture Project) ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ 
ਕਲਾਲਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਪੂਰਵ-ਯੋਗਤਾ ਪਰਲਕਲਰਆ ਲਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 
ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਹਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਲਾਕਾਰ(ਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਮੂਲ ਕਲਾਲਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਲਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਸਟੀ ਅਲਜਹੇ 
ਕਲਾਕਰ ਲਿੱ ਭ ਰਹੀ ਹੈ ਲਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਦਰਸ਼ਟ ਕਲਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸੜਕ ਕਲਾ ਦੇ ਲਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਲਵਿੱ ਚ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਚੂੰਗਾ 
ਲਰਕਾਰਡ ਹੋਵੇ।  
 

ਉੱਤਮ ਇਲਤਹਾਸਕ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਧੁਲਨਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਲਡਰਲੀ ਨੂੂੰ  ਅਨੂਕੂਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਧਆਨ 
ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਲਪਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੂੰ  2015 ਲਵਿੱ ਚ, ਲਵਆਹ, ਕਾਨਫਰੂੰਸਾਂ, ਲਫਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਲਟੂੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਖਿੱ ਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਲਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਲਵਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਲਹਆ ਲਗਆ।  
 
 

ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਮਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਖੇਣ ਲਈ, 
www.brampton.ca/publicart 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਲਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵਲਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਲਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਲਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਲਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਲਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਲਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਲਵਿੱ ਚ ਖਲੋਲਹਆ ਲਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਸਲਵਕ ਹਸੋਲਪਟਲ, ਲਵਲਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਲਸਸਟਮ ਦਾ ਲਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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