
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਗ ਿਰੈਂਪਟਨ ਆਰਰਟਸਟ ਸਪੇਸ ਸਰਵਖੇਣ 

 

ਿਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਅਗਸਤ, 2021) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਪਲਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (Arts, 

Culture & Creative Industry Development Agency) (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.), (ACCIDA) ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ , 
ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਿਾਰੇ ਫੀਡਿੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਗ ਿਰੈਂਪਟਨ ਆਰਰਟਸਟ ਸਪੇਸ ਸਰਵੇਖਣ (BIG Brampton Artist 

Space Survey) ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਤਆਰ ਕਰਨ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਿਣਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਕੰਮ 

ਰਡਸਪਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ, ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿੇਿੱਦ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ, 

ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਜਦੋਂ ਇਿ ਖੇਤਰ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਤੋਂ ਿਿਾਲ ਿੋਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ।   

ਰਿਗ ਿਰੈਂਪਟਨ ਆਰਰਟਸਟ ਸਪੇਸ ਸਰਵੇਖਣ (BIG Brampton Artist Space Survey), ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 24 ਸਤੰਿਰ ਤੱਕ ਉਪਲਿਧ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਰਵੱਚ ਰਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਰ ਰਵਅਕਤੀ, ਕਰੀਜ ਆਰਟ ਸਪਲਾਈਜ (Curry’s Art Supplies) ਵਾਸਤੇ 100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਗਫਟ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਰਜੱਤਣ 

ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।   

ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. (ACCIDA), ਰਸਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਵਕਰਸਤ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਿੇਜੋੜ ਸੰਗਠਨ ਿੈ, ਜੋ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਵਸੀਰਲਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਿੈ। ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦਾ 
ਫੀਡਿੈਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਤ, ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਿਯੋਗ ਸਿੰਧੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ., ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਰਟਸਟ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਾਉਂਡਟੇਿਲ (Artist Community Roundtable) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਇਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕ 

ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਵੇਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਅਰਿਨ ਰਡਜਾਈਨ (Planning 

and Urban Design) ਟੀਮਾਂ, ਰਰਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਮਾਿਰਾਂ ਦ ੇਪੈਨਲ ਨ ੰ  ਇਕੱਠਾ ਰਲਆਵੇਗਾ। ਵੇਰਰਵਆਂ ਅਤੇ ਰਰਜਸਟਰ 

ਕਰਨ ਲਈ, accida.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

ਿਵਾਲੇ 

“ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ., ਿਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਸਿੰਧੀ ਮਿੌਲ ਨ ੰ  ਰਿਿਤਰ ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਵੱਡੀ ਿ ਰਮਕਾ ਰਨਿਾਵੇਗੀ। 
ਇਿ ਫੀਡਿੈਕ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦਾ ਰਿਿਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਸੇ ਨ ੰ  ਰਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ!” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਿਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ  

 

 “ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਿੇਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ ਰਕ ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਿੈ। ਸੰਪੰਨ, ਆਤਮਰਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 
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ਮੱੁਲਵਾਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਿੌਲ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਤਸ਼ਾਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਿਰ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਿਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਰੋਜਾਨਾ ਰਜੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਿੇਿੱਦ ਮੱੁਲਵਾਨ ਿੈ।” 
 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਿਰੈਂਪਟਨ 

“ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਲਾ, ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮੋਜੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਰਿੱਸਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ 
ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਿਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਘਰ ਆਖਣ ਰਵੱਚ ਮਾਣ ਮਰਿਸ ਸ ਕਰ ਸਕਣ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਿੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ   
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਿਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਿੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਿਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਪਰਿਜੋਤ ਕੈਂਥ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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