
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਰਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਪਨੈਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (Arts, 

Culture & Creative Industry Development Agency) (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) ਨ ੰ  ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, 
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰਮਸ਼ਨ ਦ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੈਨਲ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਤਬ੍ਦੀਲੀ 
ਰਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣਗੇ। ਛ ੇਮੈਂਬ੍ਰ, ਨੁਵੀ ਰਸੱਧ  (Nuvi Sidhu), ਉਦਘਾਟਨੀ 
ਚੇਅਰ; ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos); ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਰਵਕਰਸ (Michael Vickers), ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਮੱੁਖ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ; ਅਤੇ ਸਮ ਰਹਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ, ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ, ਰਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਿਰਵੱਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. (ACCIDA) ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿ ਰਮਕਾ ਰਨਿਾਉਣਗੇ।  

 

ਪੈਨਲ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੱਦਾ, ਇਸ ਗਰਮੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਰਵੱਚ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ 
ਕਾਉਂਰਸਲ ਦ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਚੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 

ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਇੱਕ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਸੰਚਾਰਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੇ, ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, 
ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਅਰਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਰਲਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਦੇ ਪ ਰੇ ਸਾਲ 
ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਊਂਡਟੇਬ੍ਲਸ, ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੌਕ ੇਅਤੇ ਮੈਂਟਰਰਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਫੀਡਬ੍ੈਕ, ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਸਮੇਤ, ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਇਹ ਏਜੰਸੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੈਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Culture Master Plan) ਰਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਲਾ ਮਹੌਲ 
ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਪੈਨਲ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਫੀਡਬ੍ੈਕ, ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ 
ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 

ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਦ ੇਉਦਘਾਟਨੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਪਨੈਲ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ 

 

ਹਰਮਨ ਗਰੇਵਾਲ (Harman Grewal) 
ਹਰਮਨ, ਕਲਾ, ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਰਦਰੜਹ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਵਾਲੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚੇਂਜ-ਮੇਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕ 
ਉੱਦਮੀਆਂ, ਲੈਬ੍ ਬ੍ੀ. (Lab B) ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਕੋ-ਵਰਰਕੰਗ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ ਦੇ ਸਰਹ-ਸੰਸਥਾਪਕ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਿਰਦੇ ਰਵਜੁਅਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਪਾਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹੋਣ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਨ ੰ  
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰਮਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਕੈਰੀਅਰ ਸਰਥਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ 
ਦ ੇਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਲਾ ਪਰੈਕਰਟਸ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
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ਮਾਈਕਲ ਹਾਲੱਸ (Michael Halls) 
ਕਲਾ ਦ ੇਪਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ, ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਪੀਲ ਕੋਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (Peel Choral Society) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸੰਫਨੀ ਔਰਕੈਸਟਰਾ (Brampton 

Symphony Orchestra) ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਰਸਲ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ (Brampton Arts Council Board of 

Directors) ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਰਦੱਤੀ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਨ। ਜੀਵਨਿਰ ਪਬ੍ਰਲਕ ਸਰਰਵਸ ਲਈ, ਮਾਈਕਲ ਨ ੰ  2012 ਰਵੱਚ ਕਵੀਨ 
ਐਰਲਜਾਬ੍ੇਥ ਟ  ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬ੍ਲੀ ਮੈਡਲ (Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal) ਰਮਰਲਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ 48 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰਲ ਗਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਸਰੁਮਤ ਜੱਜ (Sumit Judge) 
ਲੇਖਕ, ਰਨਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ, ਸੁਰਮਤ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਰਡਸਪਲਨਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ (South Asian) ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਰਸਮੀ, ਸਬੰ੍ਰਧਤ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾੱਮੇਡੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ, ਕਈ ਪੀੜਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਿਾਰਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਮ ੇ
ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦ ੇਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਮੱੁਰਦਆਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਪਲ ਆਫ ਦ ਕਰਮਉਰਨਟੀ (ਪੀ.ਓ.ਸੀ.) (People of the 

Community) (POC) YouTube ਚੈਨਲ ਰਵੱਚ ਰਲਖਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਰਨਰਮਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਰਟ ਰਫਲਮ 
ਰਵਸ਼ਾਲ (Vishal), ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤ ੇਆਧਾਰਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ (Air Canada) 
ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਯ .ਐਸ.ਏ. (Zee TV USA) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ (Art Gallery) ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।  
 

ਰਵਜ ੇਕੁਮਾਰ (Vijai Kumar) 
ਪਬ੍ਰਲਕ ਪਾਲਸੀ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਜੇਨੋਰਮਕਸ ਇੰਸਟੀਰਟਊਟ (Indigenomics Institute), ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਰਸਰਫਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 
(Asia Pacific Foundation of Canada) ਅਤੇ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਕੋ-ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰਡਵੈਪਲਮੈਂਟ (ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ.) 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) (OECD) ਦ ੇਨਾਲ ਰਰਸਰਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤ ੇਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਰਨਰਮਾਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਰਵਜ ੇਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 2040 Vision) 
ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦਾ 
ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
  

ਜਾਏਲ ਰਰਚਰਡਸਨ (Jael Richardson) 
ਸੀ.ਬ੍ੀ.ਸੀ. (CBC) ਲਈ ਰਕਤਾਬ੍ ਦੀ ਕਾੱਲਮਰਨਸਟ, ਦ ਸਟੋਨ ਥਰੋਅਰ (The Stone Thrower) ਦੀ ਲੇਰਖਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ 
ਰਲਟਰੇਰੀ ਡਾਇਵਰਰਸਟੀ (ਐਫ.ਓ.ਐਲ.ਡੀ.) (Festival of Literary Diversity) (FOLD) ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਨਾਵਲ, ਗਟਰ ਚਾਈਲਡ (Gutter Child), ਹਾਰਪਰਕੋਰਲਨਸ ਕੈਨੇਡਾ (HarperCollins Canada) ਦ ੇਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2021 
ਰਵੱਚ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਰਵਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਬ੍ਣ ਰਗਆ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਅਮਾਜ਼ੋਨ ਫਸਟ ਨਾਵਲ ਅਵਾਰਡ (Amazon First Novel Award) ਲਈ ਚੁਰਣਆ 
ਰਗਆ ਸੀ। ਰਰਚਰਡਸਨ ਨੇ ਯ ਨੀਵਰਰਸਟੀ ਆਫ ਗਲਫ (University of Guelph) ਤੋਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਰਾਈਰਟੰਗ ਰਵੱਚ ਐਮ.ਐਫ.ਏ. (MFA) ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।  
 

ਜਸਪਰੀਤ ਸੰਧ  (Jaspreet Sandhu) 
ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਸੀ ਹਾੱਲ (The Corporation of Massey Hall) ਅਤੇ ਰੋਇ ਥੋਂਪਸਨ ਹਾੱਲ (Roy Thomson Hall) ਰਵਖੇ ਮੌਜ ਦਾ 
ਵਾਈਸ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਜੋਂ, ਜਸਪਰੀਤ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਹੱਦ ਪਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੈਰ-ਲਾਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਜੋ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਅਤੇ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਸ ਝ ਦਾ ਬ੍ੇਜੋੜ ਸੰਤੁਲਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ-ਰਵਚਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਪਰੀਤ ਨੇ ਅਰਜਹੇ 
ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਿਾਲਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪ ਰਬ੍ਕ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ੁਰਨਆਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ 



 

 

ਸੱਰਿਆਚਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਸਟਡੀਜ ਐਡਂ ਰਕਰਟੀਕਲ ਰਥਓਰੀ ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਏ. (Cultural Studies and 

Critical Theory BFA) ਰਵੱਚ ਮਾਸਟਰਸ, ਰਫਲਮ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ (Film Production) ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਡੀਜ (South Asian Studies) 
ਰਵੱਚ ਬ੍ੀ.ਏ. (BA) ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਧਦੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਦ ੇਪੈਨਲ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਣਾ 
ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 
ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਪਣ ੇਰਵਆਪਕ ਲੋਕਲ ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦ ੇਰਵਕਾਸ ਰਵੱਚ ਸਚਮੱੁਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।”  

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

“ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਦ ੇਪੈਨਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਸਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਪਰਤੀ ਦ ਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰਪਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਿਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨ ੰ  ਦੇਖਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਰਗਆਨ ਅਤੇ 
ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ।”  

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਕਾਉਂਰਸਲ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮੋਜੈਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਰਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ 
ਨ ੰ  ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਕਲਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ, ਵੱਧ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ 
ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣ ੇਰਵਆਪਕ ਰਪਛੋਕੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।” 

-  ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   

 

"ਗਰਮੀ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਟਰਰਵਊ ਪਰਰਕਰਰਆ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਸਾਨ ੰ  ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦ ੇਪਰਰਤਿਾਸ਼ਾਲੀ ਸਮ ਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ 
ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ. ਨ ੰ  ਸਥਾਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਪੈਨਲ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਚੁੱ ਕਣ ਦ ੇਮੌਰਕਆ ਂਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।" 

- ਨੁਵੀ ਰਸੱਧ  (Nuvi Sidhu), ਚੇਅਰ, ਆਰਟਸ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ 
ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤ ੇਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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