
 

  

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕਹਾਨੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਜ ਨ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨ ੀਂ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ, ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ 
(ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) (ACCIDA), ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਨੀਆਂ 
ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਪਰੇਮ ਪਿੱਤਰ, ਰਡਜੀਟਲ ਪੋਿਟਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ।  

ਪੋਿਟਕਾਰਡ ਪਰੋਜੈਕਟ – ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਆਰਰਟਿਟ ਿਟੋਰੀ (The Postcard Project - Share Your Artist Story) ਹੁਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, 
ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ, ਿੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਮਰਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਰਡਜੀਟਲ ਪੋਿਟਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰਡਿਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨ ੇਂ ਰਡਜੀਟਲ, 

ਰ ਜੁਅਲ ਆਰਟ ਰਕਿ ਦੀਆਂ 20 ਪਰਿਤੁਤੀਆਂ ਿ ੀਕਾਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤ ੇਰ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਦਾ 
ਕੰਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਪਰਭਾਰ ਤ ਹੋ  ੇਅਤੇ ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਿ ਮੌਕੇ ਲਈ ਚੁਣ ੇਗਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ , 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਿੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਲਾਕਾਰ ਫੀਿ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

ਪੋਿਟਕਾਰਡ ਪਰੋਜੈਕਟ – ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਆਰਰਟਿਟ ਿਟੋਰੀ ਦ ੇਰਹਿੱ ਿੇ  ਜੋਂ, ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. (ACCIDA), ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਕਲਾਤਮਕ ਕਰੈਰਡਟ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦ ੇਰਹਿੱ ਿੇ  ਜੋਂ ਰਡਜੀਟਲ 

ਪੋਿਟਰਕਾਰਡ ਤ ੇਿਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਈ ਰਚਿੱਤਰ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਰਚਿੱਤਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤ  ਇਿਦਾ ਉਦੇਸ਼, 20 ਚੁਣੇ 
ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੀ ਿੰਭ  ਤੌਰ ਤੇ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ ਮੌਕ ੇਨ ੰ  ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪਿੱਧਤੀ ਰਕ ੇਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦ ੇਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਚਿੱਤਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟ ਰਕ ਰ ਿੱਚ ਨ ਾਂ ਜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮ ਲ ਕੰਮ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਰ ਿੱਚ ਕੋਈ  ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 

ਿਕਦਾ ਹੈ, ਰਜ ੇਂ: ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ, ਰਲਖਤ ਕੰਮ, ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਦ ੇਦਿਤਾ ੇਜ਼, ਰਡਜੀਟਲ ਕੋਲਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਡਜੀਟਲ ਕੰਮ, ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਬ੍ਣਾਏ ਰਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਰਟੰਗਿ 

ਿਮੇਤ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਰਡਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੋ ੇ। ਐਬ੍ਿਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਰਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ, 17 ਜ ਨ, 2021 ਹੈ। ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  ਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਾਂ ਿ ਾਲਾਂ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਿੱਥੇ (here) ਪਰੋਜੈਕਟ  ੇਰ ੇ ਦੇਖੋ। ਪਰਿਤੁਤੀਆਂ ਿਬ੍ਜੈਕਟ ਲਾਈਨ: ਯੋਰ ਆਰਰਟਿਟ ਿਟੋਰੀ (Your Artist Story) ਦੇ 
ਨਾਲ, accida@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਹ ਾਲੇ 

“ਪੋਿਟਕਾਰਡ ਪਰੋਜੈਕਟ – ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਆਰਰਟਿਟ ਿਟੋਰੀ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨ 2040 ਰ ਜ਼ਨ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜ ਦਾ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ 

 ਾਤਾ ਰਣ ਨ ੰ  ਿਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ, ਿੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਮਰਾਂ ਲਈ ਮੌਰਕਆਂ  ਾਲੀ ਿੰਪੰਨ ਕਲਾਤਮਕ ਿਰਥਤੀ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਦਰਲਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਮੈਂ 
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਿਾਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਨੀਆਂ ਿੁਣਾਉਣ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.accida.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cecfbce9ccb8745a21a8708d92790b7ec%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637584324853488165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dZVcUFUSEm4hxayvsDIR25KOy%2FHXK0TU6dn0dMmZDUw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.accida.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cecfbce9ccb8745a21a8708d92790b7ec%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637584324853488165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dZVcUFUSEm4hxayvsDIR25KOy%2FHXK0TU6dn0dMmZDUw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=accida@brampton.ca


 

  

 

“ਇਹ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਿਮਾਂ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਲੋਕਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਰਰਸ਼ਤੇ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਨੀਆਂ ਿੁਣਨ ਨਾਲ, ਏਜੰਿੀ ਨ ੰ  ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਰਰਸ਼ਤੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 

ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5;  ਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਿੱਦਣ ਨਾਲ, ਨ ੀਂ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟ  ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡ ੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ ਨ ੰ  ਿਥਾਪਤ ਹੋਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ, ਜੋ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰ ਿੱ ਚ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ 
ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ 

ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦ ੇਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ 

ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤ ੇ

Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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