
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਰਿਲਾ ਪਰਫਰੌਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਿਟਰਟੈਰਜਕ ਪਲਾਨ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ  
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4  ਈ, 2022) – ਅੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਪਰਿਲਾ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਿਟਰੈਟਰਜਕ 

ਪਲਾਨ (Performing Arts Strategic Plan) 2022 ਤੋਂ 2027 ਨ ੰ  ਐਨਡੋਰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇੱਕ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਕਰ ਉਰਨਟੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਰਿਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਿਿੋੇ, ਭਰਿੱਖ ਲਈ ਇਿ ਫਰੇ ਿਰਕ, ਇਿ ਿਾਿਤੇ ਅਧਾਰ ਰਤਆਰ 

ਕਰਦਾ ਿੈ ਰਕ ਉੱਥੇ ਰਕਿੇਂ ਪਿੰੁਰਿਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਿ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਪਕ ਤਰਜੀਿਾਂ ਅਤੇ ਟੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ  ੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ। 
 

ਇਿ ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਪਲਾਨ ਰਿੱਿ ਰਤੰਨ  ਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਾਲੇ ਰਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਜ ੋਕੰ  ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਰਿੱਿ  ਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਇਿਨਾਂ 
ਰਿੱਿ ਸ਼ਾ ਲ ਿਨ, ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼  ਲੀਅਤ, ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਿੱਿ ਕੈਂਪਿ ਅਤੇ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ। 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਪਲਾਨ, ਿਾਰ ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਤਰਜੀਿਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਗੇਾ: 

• ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਪਰਗੋਰਾਰ ੰਗ ਅਤ ੇਆਉਟਰੀਿ ਦਾ ਰਿਿਤਾਰ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਪਰੋਗਰਾਰ ੰਗ ਦਾ 
ਰਿਿਤਾਰ ਿੋਿੇਗਾ ਰਕ ਇਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਪਕ ਲੜੀ ਲਈ ਿੁਆਗਤ ਯੋਗ ਅਤੇ  ਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੈ। ਇਿ 

ਆਰਟਿ ਈਕਰੋਿਿਟ  ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਪਰਹੇ, ਲੋਕਲ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿਾਇਕ ਅਤੇ ਿਥਾਈ ਰਰਸ਼ਤੇ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਪ ਰਾ ਿਿੋੇਗਾ, 
ਰਜਿਨਾਂ ਰਿੱਿ ਸ਼ਾ ਲ ਿਨ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਨਾਕਾਰ, ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਭਾਈਿਾਲ, ਨਿੇਂ ਅਤੇ  ੌਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਿੋਰ 

ਰਿਭਾਗ। 
• ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ, ਿੰਨ-ਿਿੰੁਨਤਾ, ਸ਼  ਲੀਅਤ ਅਤ ੇਪਿੁੰ ਿ ਨ ੰ  ਿੱਧ ਗਰਿਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣਾ। ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਰਡਿੀਜਨ (Performing 

Arts Division) ਇੱਕ ਿੰਪ ਰਣ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਫਰੇ ਿਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਯਜੋਨਾ ਰਤਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਿ ਰਿੱਿ ਪਾਲਿੀ, ਪਰੋਗਰਾਰ ੰਗ, 

ਦਰਸ਼ਕ ਰਿਕਾਿ,  ਾਰਕੀਰਟੰਗ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਿ ਿਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾ ਲ ਿਨ। 
• ਿਾਰੀਆ ਂਪਰਫਰੌਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਥਾਿਾਂ ਰਿੱਿ ਿਟਰੀ ਲਾਈਨਡ  ਾਰਕੀਰਟੰਗ, ਕਰ ਉਰਨਕਸ਼ੇਨਿ ਅਤ ੇਿਬੈ੍ਿਾਈਟ ਰਿੱਿ ਰਨਿਸ਼ੇ। ਰਿਟੀ 

ਦੀਆਂ ਉੱਿ ਯੋਗਤਾ, ਬ੍ਿ-ੁਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ, ਿਿੀਲੇ ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਕਰ ਉਰਨਟੀਜ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ 

ਆਰਟਿ ਅਨੁਭਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ , ਪਰਿਪਰ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਅਤੇ  ਲਟੀ-ਿੈਨਯੁ ਕੈਂਪਿ ਿਜੋਂ 
ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਰਿਕਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਡਿੀਜਨ ਦੇ ਸ਼ਰਿਰ ਭਰ ਰਿੱਿ ਪਰਭਾਿ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਿਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਦਰਿਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਰਿਖ ੇਿਰਤੋਂ ਰਿੱਿ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਾਧ  ਿਿਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ 
ਿਕੇ। 

• ਿੰਗਠਨਾਤ ਕ ਿਰਥਰਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਿ। ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਿਿੀਰਲਆਂ ਿ ੇਤ, ਿੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਿ ੀਰਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਿਰਥਰਤਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਿੀਆਂ ਰਿੈੇਰਨਊ ਿਟਰੀ ਿ ਅਤੇ ਫੰਰਡੰਗ ਿਰੋਤਾਂ ਨ ੰ  
ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਜਾਂ ਰਿਕਰਿਤ ਕਰਨਾ।  

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਟੀ , ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਿਰਤਰਤ ਅਤੇ ਿਰਨਬੱ੍ਧ ਰੋਡ ੈਪ ਦਾ ਇਿਤੇ ਾਲ 

ਕਰੇਗੀ। ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਪਲਾਨ ਦੇਖਣ ਿਾਿਤੇ, brampton.ca/performingarts ਤੇ ਜਾਓ।  

  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਿਿਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਉਿ ਿਨ, ਰਜੱਥੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਿੱਿ ਪਰਫਰੌਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਜੀਰਿਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਰਜਿ ਰਿੱਿ 

ਿਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ   ਲ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਿੈ।  ੈਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾਤ ਕ ਲੈਂਡਿਕਪੇ ਨ ੰ  ਿਣੁ ਅਤੇ ਭਰਿੱਖ ਰਿੱਿ ਿੱਧ  ਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਿ  ਦਦ ਲਈ, ਿਾਡੇ 

ਪਰਿਲੇ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਿ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਕਲਾਤ ਕ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ ਦਾ  ਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿ ਝਿਾਨ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ, ਰਜੱਥੇ ਿਰ ਉ ਰ, ਰਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਿਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਬ੍ੇਿੱਦ  ਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ  ੋਜੈਕ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ  ਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੈ ਰਕ ਿਾਡੀ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੀ, ਰਿਨਾਤ ਕ ਅਬ੍ਾਦੀ 
ਨ ੰ  ਿਾਡੀ ਪਰੋਗਰਾਰ ੰਗ ਰਿੱਿ ਦਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਇਿ ਪਰਫਰੌਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਪਲਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਿਫਲਤਾ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਰਿੱਿ 

ਰਲਆਉਣ ਰਿੱਿ  ਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ; ਿਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਿੇਅਰ, ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਿਰਰਿਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਟੀ  ਨੇ ਇੱਕ ਿੰਪ ਰਣ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਪਲਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਾਿਤੇ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਅਤੇ ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾ ਲ ਿੋਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰ  ਕੀਤਾ ਿੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਰਿੱਿ, ਇਿ ਫਰੇ ਿਰਕ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਕਰ ਉਰਨਟੀ 
ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਰਿੱਿ  ਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਰਕ ਇਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨਤਾ ਨ ੰ  
ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਿੈ।”  

- ਪਾੱਲ  ੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰ  ਿੀਫ ਐਡਰ ਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   

“ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ, ਉਿ ਿਰ ਰਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੰਨਿਾਦੀ ਿੈ, ਰਜਿਨੇ ਿਾਡੇ ਪਰਿਲੇ ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਰਲਖਣ ਰਿੱਿ  ਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਿੁਣ ਅਿੀਂ 
ਪੰਰਨਆਂ ਤੇ ਰਲਖ ੇਰਿਨਾਤ ਕ ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਲਈ  ੰਿ ਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਾਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਿਨਬੱ੍ਧ ਿਾਂ।”  

- ਿਟੀਿਨ ਰਸ਼ੱਪਰ (Steven Schipper), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਿ ਆਰਰਟਿਰਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਿ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਿੱਿੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਿ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਿਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰ  ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤ ੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਿ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਿੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

 ੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਲਟੀਕਲਿਰਲ  ੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 

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
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