
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 بِگ برامپٹن آرٹسٹ سپیس سروے 

  

 سے جانب کی(  (ACCIDA آرٹس، کلچر اینڈ کریئیِٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی سٹی آف برامپٹن کی –  ( 2021اگست  23برامپٹن، آن )
کو مکمل کریں اور شہر بھر میں دستیاب   ِبگ برامپٹن آرٹسٹ سپیس سروے  وہ  کہ  ہے  رہی جا  کی گزارش  سے  تنظیموں اور فنکاروں مقامی

دفاتر قائم کرنے،  سستی جگہوں تک رسائی کے بارے میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کریں۔ ورکشاپس کی تیاری، پیشکش، سہولت فراہم کرنے،
اور اپنے کام کو ڈسپلے اور فروخت کرنے کے لیے مناسب جگہ تک رسائی برامپٹن کی آرٹ کمیونٹی کی تخلیقی صالحیتوں اور کامیابیوں 

 کے اثرات سے بحالی کی جانب گامزن ہے۔  19-کے لیے انتہائی اہم ہے، خاص طور پر جبکہ یہ شعبہ کووڈ 

یز آرٹس  ستمبر تک دستیاب رہے گا۔ تمام شرکت کنندگان کے ناموں کو کر   24بروز جمعہ، مورخہ ِبگ برامپٹن آرٹسٹ سپیس سروے 
کا ایک گفٹ سرٹیفیکیٹ جیتنے کے لیے قرعہ اندازی میں شامل کیا جائے گا اور تمام   100کا $ (Curry’s Art Supplies) سپالئیز

 دی جاتی ہے۔  فنکاروں اور فنون لطیفہ کی تنظیموں کو اس میں شرکت کی ترغیب

ACCIDA  و  ایک منفرد تنظیم ہے جو سٹی آف برامپٹن کی زیر نگرانی مختلف پروگراموں، خدمات اور وسائل کے ذریعے اس شعبے ک
فروغ دینے، اس کی خوشیاں منانے، وکالت کرنے اور اس کو باہم مربوط کرنے پر مرکوز ہے۔ آرٹس کمیونٹی کی جانب سے حاصل ہونے  
والی فیڈبیک سے پروگراِمنگ اور معاونت میں مدد ملے گی، بشمول تخلیقی کاموں کے لیے درکار موزوں جگہ کے بارے میں بھی ان کے  

 خیاالت سامنے آئیں گے۔ 

ACCIDA  ،بجے تک فنکاروں کے لیے جگہ کے بارے میں تبادلہ خیال   8سے رات  6:30اگست کو  26کی جانب سے بروز جمعرات
 کرنے کے لیے ایک آن الئن آرٹسٹ کمیونٹی گول میز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مفت تقریب میں ماہرین کا ایک پینل اکٹھا ہو گا جس میں

اینڈ اربن ڈیزائن ٹیموں کے نمائندگان، محققین اور تھیٹر پروڈیوسرز شامل ہوں گے تاکہ اس بات پر تبادلہ خیال   سٹی آف برامپٹن کی پالننگ
کیا جا سکے کہ آرٹسٹ کمیونٹیز کی اعانت اور ان کے لیے جگہوں کی دستیابی میں کیسے معاونت کی جا سکتی ہے۔ تفصیالت اور رجسٹر  

 accida.ca : ہونے کے لیے، مالحظہ کریں

 اقتباسات 

ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ ہمارے فنکاروں   ACCIDA"برامپٹن کے فنون اور ثقافت کے فروغ اور انہیں معاونت فراہم کرنے میں 
اور فنون کی تنظیموں کی معاونت کے لیے اس فیڈبیک کا حصول انتہائی ناگزیر ہے، تاکہ آگے چل کر ہم اپنی تخلیقی کمیونٹی کو زیادہ با  

 پنے قیمتی خیاالت کا اظہار کریں!" اختیار بنا سکیں۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس میں حصہ لیں اور ا

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

کو آرٹس کمیونٹی کی فالح و بہبود میں مصروف عمل دیکھنے کے لیے انتہائی پرجوش ہوں۔ ایک پھلتا پھولتا، پراعتماد  ACCIDA"میں  
افزاء ہے اور اس کا کردار شہر اور رہائشیوں اور کاروباری اداروں  اور قابل قدر تخلیقی منظر نامہ تخلیق کرنے کا ان کا ویژن انتہائی امید 

 کی روزمرہ کی زندگیوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو گا۔" 
 

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

ایک فعال اور خوبصورت تنوع کا ایک الزمی جزو ہے۔ ان کا کام ہمارے  "برامپٹن کی فنون، ثقافت اور تخلیقی صنعت ہمارے شہر کے 
 مقامی فنکاروں اور فنون کی تنظیموں کو معاونت فراہم کرے گا، تاکہ وہ برامپٹن کو اپنا گھر کہتے ہوئے فخر محسوس کریں۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن   -

https://www.brampton.ca/en/arts-culture-tourism/culturalsrvs/pages/accida.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Space-Survey.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
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سے زائد کاروباروں کا گھر   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  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 ہے۔
نا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی 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 ب

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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