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2016 ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਜਸ ਨੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਕਤਸ਼ਠਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਕਸਿੱ ਧ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ) ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ। 2016 ਲਈ 
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਇਿੱ ਕ ਸਲਾਨਾ ਨਾਗਕਰਕ ਪਛਾਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, 
ਕਾਮੇਡੀ ਅਕਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੋਰਥ ਦੇ ਪ ਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਈਡਵਾਕ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।  
 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਕਨਵੇਕਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਹੋਣ:  
o ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ, ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਡਾਂਸ, ਕਥਏਟਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

o ਕਵਜ਼ੁਅਲ ਆਰਟ, ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਪੇਂਕਟੰਗ, ਮ ਰਤੀ ਕਲਾ, ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ, ਗਲਾਸ-ਬਲੋਇੰਗ, ਕੁੰ ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਨ ਕਨਰਮਾਣ ਕਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

o ਮੀਡੀਆ ਆਰਟਸ, ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਫਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਵਜ਼ਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲਘ  ਕਫਲਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਫਲਮ, ਫੀਚਰ ਕਫਲਮ, ਕਸਟਕੋਮ, ਅਤੇ 
ਹੋਰ), ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਐਕਕਟਵ ਆਰਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

o ਸਾਕਹਤ, ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾਵਲ, ਕਾਕਵ ਰਚਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

o ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ, ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਰਸੋਈ ਸਬੰਧੀ ਕਲਾ, ਫਾਈਬਰ ਆਰਟ, ਕਸ਼ੰਗਾਰ ਕਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉੱਪਰ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਕਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਮਕਲਆ 
ਹੋਵੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਨਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਚ ਕਵਲਿੱ ਖਣਤਾ ਜਾਂ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਮਕਲਆ ਹੋਵੇ। ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧ  ਅਵਾਰਡਾਂ, ਕਨਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ 
'ਤੇ ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵਿੱ ਚ ਜਨਮੇ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਮਆਦ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ। 
 ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਕਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਕਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। 

2016 ਲਈ ਿਰਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ, www.brampton.ca/awof 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੰ  ਕਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਕਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆ ਂਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂ
ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਵਿੱ ਚ ਖੋਕਲਹਆ ਕਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵਕ ਹੋਸਕਪਟਲ, ਕਵਕਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਡੇ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਬਰਾਇਨ ਸਕਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
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