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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨਾਲ ਜੜੁ ਰਰਹਾ ਹ ੈ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਜਨਵਰੀ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ , ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਰਹਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ 
ਿਰਰਵਰਿਜ (ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ.) ਿਟੇਸ਼ਨ 211 (Brampton Fire and Emergency Services (BFES) Station 211) ਰਵਖੇ ਨਵਾਂ ਿੁਰਾਲ 

(ਕੰਧ-ਰ ਿੱਤਰ) ਰਡਿਪਲੇ ਕਰਨ ਤ ੇਿਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ   ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
STEPS (ਿਿਟੇਨੇਬ੍ਲ ਰਥੰਰਕੰਗ ਐਡਂ ਐਕਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਨ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਪੇਿ) ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ (STEPS (Sustainable Thinking and 

Expression on Public Space) Public Art) ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਓਪਨ ਕੰਟਰੀਿਾਈਡਜ ਰ ਿੱਤਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਲ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਐਗਰੀਕਲ ਰ ਰਵਰਿੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ੋਲਡ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਿੁਰਾਲ ਇੰਿਟਾਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ।    
 

ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਦਾ ਰਨਰਿਾਣ ਅਤੇ ਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲ ਰ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (Culture Master Plan) ਦੀ ਿੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ 

ਰ ਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦ ੇਰਵ ਕਾਰ ਅਰਥਪ ਰਣ ਐਕਿ ੇਂਜ ਨ ੰ  ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਲਈ 

ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ. (BFES) ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਵ ਨਬ੍ਿੱਧਤਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਸ਼ਰਰਤ, ਇਹ ਿੁਰਾਲ ਿਿਾਰਜਕ ਿੇਲ, ਥਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਤੇ ਖਾਿ ਪਛਾਣ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ  ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਰਹਲਕਦਿੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ STEPS ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤ ਬ੍ਰ 2021 ਰਵਿੱ , ਿਟੋਰਫਰੰ ਟਾਂ ਅਤੇ  ੋਣਵੇਂ ਟਰੈਰਫਕ 

ਬ੍ੌਕਿਾਂ ਰਵਿੱ  ਿੁਰਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ   ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ (public art pilot project 

was introduced in downtown Brampton)। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983


 

 

 

ਕਲਾਕਾਰ ਦ ੇਬ੍ਾਰ ੇਰਵਿੱ   

ਇਿਦੀ ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੈਿ ਲੋਿਟਰਾਕੋ ਇਿੱਕ ਿੁਰਾਰਲਿਟ ਅਤੇ ਗਰਾਰਫਕ ਰਡਜਾਈਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ  ਜਨਿੀ ਅਤੇ ਪਲੀ-ਵਧੀ ਹੈ। 
ਉਿਨੇ ਦ ੋਿਕੌਲਰਰਸ਼ਪਿ ਦ ੇਨਾਲ ਓ.ਿੀ.ਏ.ਡੀ. (OCAD) ਤੋਂ ਗਰੈਜ ਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਰਕਤਾਬ੍ਾਂ ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਤਰ ਰਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਡਜਾਈਨ 

ਿਟ ਰਡਓਜ ਰਵਖੇ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਡਜਾਈਨ ਰਵਿੱ  ਲੋਿਟਰਾਕੋ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰਿ ਲਈ ਉਿਦੇ ਰਪਆਰ ਨੇ, ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ   ਰਡਿਪਲੇ ਤੇ 
ਰ ਨਾਵਾਂ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿੁਰਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਜੋਸ਼ ਨ ੰ  ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਿਟੇਸ਼ਨ 211 (Station 211) ਰਵਖੇ ਿੁਰਾਲ, ਫਾਇਰ ਹਾਲ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕ ਰ 

ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਆਿਪਾਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ ੇਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਿੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜਹਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਵਰਗੇ ਰ ਨਾਤਿਕ ਿਰਹਯੋਗਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਜੀਵੰਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ 

ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਘੁਰਲਆ-ਰਿਰਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਰਟ ਨ ੰ  ਿਾਰਰਆਂ 
ਲਈ ਪਹੰੁ ਯੋਗ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਵਖੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।” 

− ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਰਕ ਪਬ੍ਰਲਕ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ ਦ ੇਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ 
ਿਰਰਵਰਿਜ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਰੋਿਾਂ ਕ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਿਕਾਰਾਤਿਕਤਾ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਰਵਿੱ  ਹੋਰ ਵੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਿ ਲੋਿਟਰਾਕੋ, 
ਇਹ ਿੰੁਦਰ ਰ ਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ- ੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਕਾਉਂਰਿਲ ਪੈਨਲ ਿੈਂਬ੍ਰ, ਆਰਟਿ, ਕਲ ਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਏਜੰਿੀ 
 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਿਾਡੀ ਕਲ ਰਲ ਿਰਰਵਰਿਜ ਟੀਿ ਅਤੇ STEPS ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਲਈ ਕੀ ਰਲਆ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੁਰਾਲ, ਿਾਡੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ   ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ, ਰਰਸ਼ਤੇ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰ ਨਾਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨ ੰ  ਿਾਡੇ ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।” 

− ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick),  ੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ ਦੀ ਿਾਡੀ ਿਿੁਿੱ ੀ ਟੀਿ, ਰਿਿੱ ਰਖਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਿਥਾਈ 

ਿਬੰ੍ਧ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵ ਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਿੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਿਾਂਰ ਤ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਡੇ ਪਰਹਲੇ ਿੁਰਾਲ ਤੋਂ ਅਿੱਜ ਪਰਦਾ  ੁਿੱ ਰਕਆ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ 

ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਵਾਿਤੇ ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਿੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।” 
- ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਿ (Bill Boyes), ਫਾਇਰ  ੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ  

 

"STEPS ਨ ੰ , ਇਿ ਨਵੇਂ ਿੁਰਾਲ ਨ ੰ  ਜੀਵੰਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਿ ਲੋਿਟਰਾਕੋ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਲਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਰਵਿੱ   ਖੁਸ਼ੀ 
ਹੈ; ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਰਿਟੀ ਦ ੇਆਿਪਾਿ ਦ ੇਿੰਪੰਨ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰ ਨਾਤਿਕ ਪਰਤੀਰਬੰ੍ਬ੍ ਹੈ।"  

- ਐਰਰਨ ਗਲੋਵਰ (Erin Glover), ਇੰਟਰਰਿ ਪਰੋਗਰਾਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, STEPS ਪਬ੍ਰਲਕ ਆਰਟ 

 

"ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿੇਰੇ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖਾਿ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਰਾ ਿ ਲ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਿੈਂ ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਿਾਈਡ ਦ ੇਰਵ ਕਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਡਵੀਜਨ 

 ੀਫ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਉਿ ਰਹਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਟੇਸ਼ਨ ਦ ੇਰਪਿੱਛੇ ਿਿੱਕੀ ਦ ੇਖੇਤਾਂ ਰਵਿੱ  ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਿੈਨ ੰ  ਪਤਾ ਿੀ ਰਕ ਰਵੰਡੋ ਰਡਜਾਈਨ ਨ ੰ  ਕੁਦਰਤੀ 
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਲੈਂਡਿਕੇਪ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਰਜਿਨ ੰ  ਿਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਅਿਲੀ ਰਖੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।”  



 

 

- ਪੈਿ ਲੋਿਟਰਾਕੋ (Pam Lostracco), ਕਲਾਕਾਰ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ   ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ  ੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ  ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈ ਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ  ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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