
 

  

 

 
           برائے فوری اجراء 

 

  دعوت دی جا رہی ہے شمولیت  سٹی آف برامپٹن کے تمام فنکاروں کو 'شیئر یُٔور سٹوری' میں 

( فنکاروں  ACCIDAسٹی آف برامپٹن کی نئی تخلیق کردہ آرٹس، کلچر اینڈ کریئیٹو انڈسٹری ڈیویلپمنٹ ایجنسی ) – ( 2021جون  4برامپٹن، آن )
کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ اپنی داستانیں شیئر کریں اور ایک ڈیجیٹل پوسٹ کارڈ پر اپنے فن کو فروغ دیں، جو شہر کے لیے درحقیقت ایک  

 و گا۔کی مانند ہ )محبت نامے( لَو لیٹر 

اب برامپٹن کے فنکاروں،     Share Your Artist Story) -(The Postcard Project شیئر یٔور آرٹسٹ سٹور   -پوسٹ کارڈ پروجیکٹ  
تخلیق کاروں، موسیقاروں اور اداکاروں کی جانب سے اپنے کام کو ڈیجیٹل پوسٹ کارڈ پر ظاہر کرنے کے لیے اپنے پرانے یا نئے ڈیجیٹل اور  

الیا جائے گا جن  اندراج قبول کر رہا ہے۔ برامپٹن سے باہر کے ایسے فنکاروں کو بھی زیر غور  20بصری فن پاروں کو فروغ دینے کے لیے 
  کے کام میں برامپٹن کا اثر رسوخ نمایاں ہو اور ہمارے شہر کے ساتھ ان کا کسی طریقے سے کوئی تعلق بنتا ہو جبکہ برامپٹن کے اندر رہنے

کی ایک یکمشت   250والے فنکاروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس موقع کے لیے منتخب شدہ فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں $
 ادائیگی بھی کی جائے گی۔ 

 ACCIDAاپنے کام کے فنکارانہ کریڈٹ کے ساتھ  ACCIDAآپ کی فنکارانہ داستان،  -پوسٹ کارڈ پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر 
کے پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ڈیجیٹل پوسٹ کارڈ پر اور آئندہ کے لیے پروموشنل اور مارکیٹنگ کے مقاصد کے کے طور پر شیئر  
کرے گی۔ فنکار ایک سے زیادہ مصّوری کے نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی منتخب کیا جا سکتا ہے مگر اس  

 ایوارڈز کو فنکاروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔  20ان  کا اصل مقصد 

ن فنکاروں کا خیرمقدم کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شہر کے ساتھ اپنے رابطوں کی کھوج لگائیں اور اس بات کی عکاسی کریں کہ ان کا فن برامپٹ 
ب کرتا ہے۔ فن پارے نئے یا پرانے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کسی بھی میڈیم کی ثقافت کی حقیقی روح اور داستانوں پر کیسے مثبت اثرات مرت 

  پر موجود ہو سکتے ہیں، جیسے: فوٹو گرافی، تحریری کام، کارکردگی کی دستاویزات، ڈیجیٹل کولیج اور نان ڈیجیٹل فن پارے، بشمول ہاتھ سے
ز کیا جا سکتا ہو۔ اقتباسات اور کسی حقیقی چیز کی عکاسی نہ کرنے والے  تیار کردہ ایسے کام اور پینٹنگز جن کو تصریحات کے مطابق ڈیجیٹائ 

 کاموں کا بھی خیر مقدم اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ 

اضافی معلومات اور سواالت کے   لے گی۔  ACCIDAجون ہے۔ تمام اندارجوں کا جائزہ  2021جون  17کی آخری تاریخ جمع کرانے اندراج 
 ہیں، سکتے جا کیے  میل  ای پر accida@brampton.ca  پر دیکھیں اور تمام اندارج  یہاں کے بارے میں تفصیالت لیے، براہ کرم پروجیکٹ 

   Your Artist Story : چاہیے ہونی  تحریر ذیل  درج میں سطر کی موضوع  کی جن

 اقتباسات 

کے ویژن کی تائید کرتی ہے جس کے تحت موجودہ ثقافتی ماحول کو دلکش فن پاروں   2040پوسٹکارڈ پروجیکٹ: شیئر یٔور سٹوری سٹی کے "
کے مناظر میں تبدیل کیا جا سکے اور اس میں تمام فنکاروں، تخلیق کاروں، موسیقاروں اور اداکاروں کے لیے اپنے فن کو جال بخشنے کے  

 حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی داستانیں سنائیں۔"  بھرپور مواقع موجود ہوں۔ میں سٹی آف برامپٹن کے تمام فنکاروں کی

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ہائی "چونکہ ہم اپنے مقامی فنکاروں اور ثقافتی کمیونٹی کے ساتھ اپنے روابط کو فروغ دے رہے ہیں، لٰہذا یہ وقت سٹی آف برامپٹن کے لیے انت 
اپنی داستانیں شیئر کرنے سے ایجنسی کو ان کے ساتھ اپنے اہم تعلقات استوار کرنے میں مدد ملے   پرجوش ہے۔ مقامی فنکاروں کی جانب سے 

 " گی اور اس کے عالوہ برامپٹن کے فنکاروں کے کام کو بھی فروغ ملے گا۔

 ؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

کرنے سے ہماری نئی تخلیق شدہ آرٹس، کلچر اینڈ کریئیٹو انڈسٹری ڈیویلپمنٹ ایجنسی کو قوی ہونے میں مدد ملے گی جس کا   "فنکاروں کو مدعو 
  مقصد برامپٹن میں ایک مضبوط، تخلیقی اور کاروباری کمیونٹی کو تقویت بخشنا ہے تاکہ عالمی وبائی بیماری کے بعد مقامی معیشت کی بحالی

 ل سکے۔" میں خاطر خواہ مدد م

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=accida@brampton.ca
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ہمارے ہر   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 
جی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالو

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

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 
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