
 

 

 

 2017اکتوبر  4

 سٹی نے کلچر ماسٹر پالن کی قیادت کے لیے مشاورتی ٹیم کا اعالن کر دیا

  

برامپٹن، آن: ایک خوشحال اور ثقافتی طور پر متنوع کمیونٹی کے قیام میں معاونت کے لیے، سٹی آف برامپٹن اس شہر میں فن 
اور ثقافت کے لیے ایک نظریہ اور حکمت عملی کے مطابق ایک سمت متعین کرنے کے لیے برامپٹن کے پہلے کلچر ماسٹر 

کی ثقافتی  سال تک میونسپیلٹی 10میں مکمل ہو گا، تو یہ اگلے  2018ہ جون پالن کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ جب یہ منصوب
 گا۔ میں رہنمائی مہیا کرےکاریوں کی فراہمی  خدمات اور سرمایہ

برامپٹن کے رہائشیوں،  کی ابتداء میں 2018کی تشکیل میں پوری خزاں کے دوران بڑے پیمانے پر تحقیق اور  منصوبے
تعامل شامل ہو گا۔ گرمیوں اس حوالے سے تمام فریقین کے ساتھ  دیگر شہری رہنمأوں، سیاحوں اورقافتی تنظیموں، ثفنکاروں، 
عمل کے بعد، صنعتی ماہرین الرڈ کلچرل ریسورسز اور نورڈیسیٹی کو  مفیدکے ایک  تجاویزہونے والے منعقد کے دوران 

ایک ایسی اسٹیئرنگ کمیٹی کی رہنمائی کے لیے رکھ لیا گیا ہے،  مشتملکمیونٹی پر  ہتحقیق اور کمیونٹی کے ساتھ تعامل، بمع
 جو ماہرانہ مہارتیں فراہم کرے گی، متنوع مفادات کی نمائندگی کرے گی اور منصوبے کی تشکیل کی نگرانی کرے گی۔

  

 :کے متعلق الرڈ کلچرل ریسورسز اور نورڈیسیٹیکچھ 

ممالک میں،  57 کےہے، جس نے چھ براعظموں  پاہرانہ پیشہ ورانہ گروی ثقافتی مرل ریسورسز دنیا کا سب سے بڑچالرڈ کل
شہروں میں مثالی ثقافتی منازل بنانے میں مدد کی ہے۔ یہ ایسی ثقافتی منصوبہ بندی میں مہارت رکھتے ہیں، جو ایک  460

و سباق، ثقافتی تنوع اور شراکت ثقافتی مرکز کی تعمیر کرتی ہے اور معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ ساتھ ہی مقامی سیاق 
 داری کا بھی احترام کرتی ہے۔ 

اپنے  اور یہ جو چوٹی کی ایک بین االقوامی مشاورتی فرم ہے نورڈیسیٹی کی معاونت حاصل ہو گی الرڈ کو اس پراجیکٹ میں
یں مہارت رکھتی ہے۔ فنون، ثقافت اور ورثہ میں کاروباری حکمت عملی اور معاشی تجزیے م عالوہدیگر ترجیحی شعبوں کے 

 ہے۔بھی واقع الرڈ کا ہیڈ کوارٹر ٹورانٹو، اونٹاریو میں موجود ہے اور نورڈیسیٹی کا وہاں پر ایک کلیدی دفتر 

 اقتباسات: 

"برامپٹن ٹیلنٹ، جذبے اور تخلیقی صالحیت سے بھرپور ایک نوجوان اور متنوع شہر ہے۔ ہماری تخلیقی کمیونٹی کی آج کی 
توانائی اور کامیابیوں کی بنیاد پر ثقافت کے لیے ایک نئے نظریے کا قیام ہو گا اور برامپٹن میں ثقافت کو آگے بڑھانے کے لیے 

 ک بلیو پرنٹ بنے گا۔"سال اور مزید عرصے کے لیے ای 10

 میئر لنڈا جیفری

  

"ایک متنوع فنی اور ثقافتی نظارہ کسی بھی عظیم شہر کا کلیدی جزو ہوتا ہے۔ یہ رہائشیوں، کاروباروں، سرمایہ کاری اور 
ہم فعال طور پر اپنے فنی اور ثقافتی  لیے ایک کلچر ماسٹر پالن بنا کر سیاحت کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے۔ برامپٹن کے



 

 

ا، اس کی قدر و قیمت اور معاشی توانائی کو نظارے کے معیار کے لیے منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور نتیجت  
 بڑھا رہے ہیں۔"

 باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

 مالحظہ کریں۔ Brampton.ca/culturemasterplan خبروں کے لیےے مزید معلومات اور کلچر ماسٹر پالن کے حوالے س
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
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