
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

سٹی آف برامپٹن، سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کے لیے پرفارمنگ آرٹس انٹرن ِشپ اور کوآپریٹو  

 پروگراموں کا آغاز کر رہا ہے 
 

جون سے سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کے لیے پرفارمنگ   5سٹی آف برامپٹن بروز ہفتہ مورخہ   –  (2021مئی  31برامپٹن، آن ) 

 آرٹس انٹرن ِشپ اور کوآپریٹو پروگراموں کا آغاز کر رہا ہے، جو کینیڈا میں اپنی نوعیت کا ایسا پہال پروگرام ہو گا۔ 

کردہ یہ پروگرام سیاہ فام اور آبائی نسل کے  سیاہ فام اور آبائی آبادی سے تعلق رکھنے والے طلباء کے ذریعے ان کے اپنے لیے ڈیزائن 

نوجوانوں کی خدمات کے اعتراف اور ان کو مزید اوپر اٹھانے، ان کے ثقافتی افہام و تفہیم میں اضافے، پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع کی  

مستقبل میں ان کے شاندار کیریئر کے    فراہمی اور الئیو پرفارمنگ آرٹس انڈسٹری میں طلباء کو مستقبل کے قیادتی عہدوں کے قابل بنانے اور

 حصول کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ 

مساوات اور معاشرتی اثرات سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ پروگرام ان کی راہ میں حائل ایسی رکاوٹوں کو ختم 

ن لطیفہ میں تربیت اور مواقع کے حصول میں درپیش ہو سکتی کرنے میں مددگار ثابت ہو گا جو سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کو فنو

ہیں۔ اس پروگرام کو الگومہ یونیورسٹی کی معاونت حاصل ہے اور سٹی آف برامپٹن اس کو لوکل اسکول بورڈز کے ساتھ مل کر منتظم کر رہا 

 ہے۔

کا آغاز کچھ سرپرستان اور کمیونٹی کے ممبران کیمرون  پچھلے تین مہینوں کے دوران، پہلے پانچ طالبعلم ساتھیوں نے مل کر پائلٹ پروگرام

وں  گرانٹ، انجیال بوئیر اور ڈینیئل آر والٹرز کے عالوہ سٹی  کے پرفارمنگ آرٹس کے عملہ کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ اس ٹیم نے آنے والے سال

 کے لیے اس ورچوئل پائلٹ پروجیکٹ کا فریم ورک ڈیزائن کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔

کے پائلٹ پروگرام ، پروگرام ڈیزائنرز کے طور پر طلباء کے کردار اور اس میں شامل   2021بجے ،  1جون کو دن  5بروز ہفتہ مورخہ 

مالحظہ   therosebrampton.caمیں شرکت کریں۔ ہونے کے طریقہ کار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ایک ورچوئل پریزنٹیشن 

 ۔کریں

میں یونیورسٹی اور کالج کے درخواست دہندگان کے لیے بامعاوضہ انٹرن ِشپ پروگرام کی نشست جبکہ    2022اس پروگرام کے ذریعے  

ہائی اسکول کے درخواست دہندگان کے لیے  کوآپریٹو پروگرام کی چار نشستیں دستیاب ہوں گی۔ سٹی آف برامپٹن کا انٹرنشپ کوآپریٹو  

اور شمولیت کی حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ کمیونٹی کی توقعات اور پروگرام سٹی کے تنوع 

 تقاضوں کے مطابق متنوع افرادی قوت کی نشوونما اور اس کے لیے رغبت پیدا کی جا سکے۔ 

 برامپٹن کی رنگ برنگی خوبصورت کمیونٹی کی خوشیاں منانا  

،   نوجوانوں کے ساتھ کینیڈا کے کم عمر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس سال 130,600تک کی عمر کے سال  29اور  14برامپٹن 
  27 کی فہرست میں شامل کے بہترین شہروں RBCنوجوانوں کے کام کرنے کے لیے  پربرامپٹن کو ہمارے شہر کی سرکردہ معیشت کی بناء 

 ویں نمبر پر ایک بہترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ 18میں سے  شہروں
 

میں پلے ورکس، ایک پروگرام جس کو پارکس اینڈ ری کریئیشن اونٹیریو کی معاونت حاصل ہے، کی جانب سے سٹی آف   2020مارچ 

کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے جب سٹی آف برامپٹن اور کمیونٹی کے شراکت   پالٹینیم یوتھ فرینڈلی کمیونٹیبرامپٹن کو 

 تگی کے حوالے سے اعتراف کیا گیا ہے۔ داروں کی خدمات کا نوجوانوں کی بہترین نشوونما اور ترقی کے مواقع کی شاندار وابس

میں  2020جائے کار اور کمیونٹی میں موجود مسائل کی نشاندہی کرنے اور ان کو دور کرنے کے لیے، برامپٹن سٹی کونسل نے دسمبر   

کیا، جو تمام افراد کے ساتھ منصفانہ اور مساوی سلوک کو یقینی بنانے اور رہائشیوں کے لیے ایک پُرامن ماحول کو  قائمایکوئٹی آفس ایک 

فروغ دینےمیں اپنا کردار ادا کرے گا۔ سیاہ فام کمیونٹی کے خالف امتیازی سلوک کے خالف بامعنی کاروائی کرنے اور اس کمیونٹی سے  

بلیک افریقن اینڈ میں سٹی آف برامپٹن نے اپنے پہلے  2020ااختیار بنانے اور تقویت پہنچانے کے لیے جون تعلق رکھنے والے افراد کو ب 

 کا قیام عمل میں الیا۔ ینٹی بلیک ریس ازم یونٹکیریبئن سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ ا
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 اقتباسات 
 

"پرفارمنگ آرٹس میں سیاہ فام اور آبائی نسل سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے شروع کیے جانے والے پہلے یوتھ انٹرن ِشپ اور 

ور آبائی نسل کے نوجوانوں کی خدمات کے اعتراف  کوآپریٹو پروگرام کے آغاز پر برامپٹن کو فخر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام سیاہ فام ا

بے اور ان کو مزید اوپر اٹھانے، ان کے ثقافتی افہام و تفہیم میں اضافے، پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع کی فراہمی اور الئیو پرفارمنگ کے شع

 کی راہ ہموار کرنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔"  میں طلباء کو مستقبل کے قیادتی عہدوں کے قابل بنانے اور مستقبل میں ان کے شاندار کیریئر
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
"سٹی آف برامپٹن نوجوانوں کی آوازوں اور ضروریات کو ترجیح دینے کے لیے پرعزم ہے اور اپنے نوجوانوں کے لیے کام کرنے اور ان پر 

انٹرن شپ اور کوآپریٹو پروگراموں سے نوجوان بے حد مستفید ہوں گے اور مجھے یہ  سرمایہ کاری کرنے کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ان 

کہنے پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پرفارمنگ آرٹس میں سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کو ایسا پروگرام فراہم کرنے کے حوالے سے  

 برامپٹن کینیڈا کا ایک پہال شہر ہو گا۔"
 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1کونسلر وارڈز  رووینا سینٹوس، ریجنل -

 
"سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں پر اپنی خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے، سٹی آف برامپٹن ان کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی 

ٹوں کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے جن سے سیاہ فام اور ان کے معاشرتی اثرات پر قابو پانے کی اہمیت کا اعتراف کرتا ہے اور ایسی رکاو

 اور آبائی نوجوان فنون لطیفہ میں تربیت اور مواقع تک با آسانی رسائی حاصل کرتے ہیں۔" 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
سیاہ فام اور آبائی نسل کے نوجوانوں کے لیے مواقع کی "اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کے مقاصد میں سے ایک مقصد 

نشاندہی کرنا اور مفید مواقع کو فروغ دے کر انہیں کامیابی کی جانب گامزن کرنا ہے۔ نوجوانوں کی رہنمائی کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا 

اور پیشہ وارانہ ترقی کے مواقع پیدا کرنے کی  نہایت اہم ہے اور اس کام کے لیے یہ ایک الجواب پروگرام ہے کیونکہ یہ ان کے لیے ذاتی

زبردست ترغیب دیتا ہے۔ میں الئیو پرفارمنگ آرٹس انڈسٹری میں ایک مشعل راہ پروگرام کے ثمرات کے امکانات سے پرجوش ہوں اور 

 الگوما یونیورسٹی کی بھی شکرگزار ہوں کہ انہوں نے یہ سب کچھ ممکن بنانے میں بھرپور مدد کی ہے!" 
یتھ چیپ مین؛ سینیئر ایڈوائزر بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ؛  گوین  -

 سٹی آف برامپٹن
 

والے    "ہماری پرفارمنگ آرٹس ٹیم میں شریک طلباء اور انٹرنز کا خیرمقدم کرنا ہماری کمیونٹی میں سیاہ فام اور آبائی نسل سے تعلق رکھنے

نوجوانوں کی مزید حمایت کرنے کا ایک زبردست موقع ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء پرفارمنگ آرٹس  

میں ایک شاندار کیریئر تالش کر سکیں گے، اپنے سیکھنے کے اہداف کو مکمل کریں گے اور برامپٹن میں نوجوانوں کی کامیابیوں کا جشن  

 ان کی ترقی کے لیے اختراعی ترغیبات کا سبب بنیں گے!"  منانے اور
 سٹیون شپر، ایگزیکٹو آرٹسٹک ڈائریکٹر، پرفارمنگ آرٹس، سٹی آف برامپٹن  -

 
"اس طرح کی ایک انتہائی اہم ترغیب کا حصہ بننے کا موقع پیدا ہونے پر، ہم اس کی جانب ایک پرجوش طریقے سے بڑھیں گے۔ سٹی آف  

آرٹس کوآپریٹو اور انٹرن شپ پروگرام طلباء کو اہم نوعیت کی نرم اور سخت مہارتیں پیدا کرنے کا ایک بہترین موقع   برامپٹن کے پرفارمنگ

م  فراہم کرے گا تاکہ نوجوانوں کو آئندہ برسوں میں کیریئر کے لیے تیار رہنے کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جا سکے۔ ہم  کسی ایسے پروگرا

جو ہماری کمیونٹیوں کے اندر شمولیت، تنوع  اور بین الثقافتی تعلیم اور تجربے کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہو۔  کا حصہ بننے پر جوش ہیں

ہمیں خوشی اور فخر محسوس ہور رہا ہے کہ ہم اس پروگرام کی حمایت کرنے کے قابل ہوئے ہیں اور ہم اس بات پر بھی انتہائی خوش ہیں کہ 

 نما کا حصہ بننے اور نوجوانوں کے سیکھنے کے سفر کے تمام مراحل پر ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں۔" برامپٹن میں، برامپٹن کی نشوو
 کریک فٔولر، وائس پریزیڈینٹ، گروتھ، انوویشن اینڈ ایکسٹرنل ریلیشنز، الگومہ یونیورسٹی  - 

-30- 
 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
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 سٹی آف برامپٹن 
Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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