
 

 

 
  برائے فوری اجراء 

 
                     

 فوٹو: سیلینا میک کیلم 

 
 برامپٹن فائر، عوامی آرٹ کے ذریعے اپنی کمیونٹی کے ساتھ مربوط ہو رہا ہے

 
پر عوامی آرٹ   211( اسٹیشن BFESسٹی آف برامپٹن کو برامپٹن فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز ) –  (2022جنوری  11برامپٹن، آن )

پروجیکٹ کے حصے کے طور پر ایک نئی دلکش دیوار کی نمائش کرنے پر فخر ہے، جس کو شہر کے ارد گرد جگہ کے مزید مواقع کی  
پبلک آرٹ کے تعاون سے، دلکش رنگوں سے مزین ایک نئی  ((پیسسسٹین ایبل تِھنکنگ اینڈ ایکسپریشن آن پبلک س) STEPSتالش ہے۔ 

دیوار تیار کی گئی ہے، جس میں کھلے دیہی عالقوں، مقامی جنگلی حیات اور عالقے کے زرعی ورثے کو منانے کی انتہائی پرکشش  
 عکاسی کی گئی ہے۔ 

 
عوامی آرٹ کی تیاری اور پیشکش برامپٹن کے کلچر ماسٹر پالن کی ایک اہم ترجیح ہے اور یہ متنوع تخلیق کاروں اور ان کی کمیونٹی  

کی جاری لگن  BFESکے درمیان فنون کے ایک بامقصد تبادلے کی سہولت فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کمیونٹی کی تعمیر کے لیے 
ورت دیوار سماجی ہم آہنگی، جگہ سے تعلق اور برامپٹن کے لیے ایک منفرد اور مخصوص شناخت بنانے میں کے ساتھ مل کر، یہ خوبص 

 معاون ثابت ہو گی۔ 

 
ڈأون ٹأون برامپٹن میں ایک پبلک آرٹ  میں  2021کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔  STEPSیہ تیسرا اقدام ہے جس پر سٹی آف برامپٹن نے 

 جس کے تحت سٹور فرنٹس اور منتخب شدہ ٹریفک باکسز پر خوبصورت نقش و نگار بنائے جانے ہیں۔ پائلٹ پروجیکٹ متعارف کرایا گیا تھا
 

 آرٹسٹ کے متعلق 
  اس شاہکار کے پیچھے کا فنکار، پام لوسٹراکو، ایک مورالسٹ اور گرافک ڈیزائنر ہے جو برامپٹن میں پیدا ہوئی اور یہیں پر پلی بڑھی ہے۔

سے گریجویشن کیا اور وہ برانڈز، کتابیں اور عکاسی بنانے والے ڈیزائن اسٹوڈیوز میں کام کر   OCADاس نے دو اسکالرشپس کے ساتھ  
ائن میں لوسٹراکو کے تجربے اور بیرونی مقامات سے اس کی محبت نے دلکش دیواروں کے لیے اس کے جنون کو بڑھا دیا چکی ہیں۔ ڈیز

کی دیوار کو فائر ہال کے فن تعمیر اور اس کے   211ہے، جس سے پورے کینیڈا میں نمائش کے لیے فن پارے تیار کیے گئے ہیں۔ اسٹیشن 
 بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔آس پاس کے قدرتی ماحول سے ہم آہنگ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983


 

 

 
 
 اقتباسات  

 
"برامپٹن مختفل کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جو اس جیسے تخلیقی فن پاروں کی بدولت زیادہ دلکش ہوتا جا  

ساتھ مزید جڑنے اور آرٹ کو سب کے  رہا ہے۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہماری کمیونٹی میں جڑی ہوئی ہے اور رہائشیوں کے  
 لیے قابل رسائی بنانے کے لیے ان کے اسٹیشنوں پر عوامی آرٹ کے حسین فن پارے دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  −
 

ینڈ ایمرجنسی سروسز کے ساتھ یہ  "عوامی عمارتوں کو عوامی فنون کے ساتھ جگمگاتے ہوئے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ برامپٹن فائر ا
دلچسپ پراجیکٹ مثبت اور کمیونٹی کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو گا۔ یہ خوبصورت شاہکار بنانے کے لیے پام  

 لوسٹراکو کا بہت شکریہ۔" 
برامپٹن؛ کونسل پینل ممبر، آرٹس،   ؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف 5اور  1رووینا سینتوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 کلچر اینڈ کریئیٹِو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی 
 

کے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ مکمل کرنا واضح کرتا ہے   STEPS"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ہماری ثقافتی خدمات کی ٹیم اور 
ہے۔ یہ دلکش رنگوں سے مزین یہ دیواریں ہمارے فائر سٹیشنوں کو ان  کہ اس طرح کے عظیم تعاون سے کمیونٹی کو بہت کچھ دیا جا سکتا 

میں اپنا حصہ   متحرک کمیونٹیکے گردونواح سے جوڑیں گی کیونکہ حفاظت، رشتے کی تعمیر اور تخلیقی صالحیتوں کی جگہیں، ہماری 
 ڈالتی ہیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن −
 

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم آگاہی پیدا کرنے، مربوط ہونے اور حفاظت کے ذریعے اپنی کمیونٹی کے ساتھ دیرپا "ہماری پوری 
تعلقات استوار کرنے کے لیے وقف ہے۔ میں آج اپنی پہلی مزین دیوار کی نقاب کشائی کو دیکھ کر بہت پرجوش ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ  

 رے سے جڑنے اور منسلک ہونے کا اور بھی زیادہ موقع فراہم کرے گی۔"ہماری کمیونٹی کو ایک دوس
 بل بوئیر، فائر چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  -

 
کو   STEPS"اس نئی مزین دیوار میں رنگ بھرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اور آرٹسٹ پام لوسٹراکو کے ساتھ مل کر کام کرنے پر 

 الور سٹی کے آس پاس کے زرخیز کھیتوں اور قدرتی عالقوں کا ایک تخلیقی عکس ہے۔" خوشی محسوس ہو رہی ہے؛ جو ف 
 پبلک آرٹ  STEPSایرن گلور، انٹیرم پروگرام ڈائریکٹر،   -

 
"یہ پروجیکٹ میرے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ برامپٹن میرا آبائی شہر ہے، جہاں میں شہر اور دیہی عالقوں کی سرحد پر 

تھا۔ جب ڈویژن چیف آف فائر نے اسٹیشن کے پیچھے مکئی کے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے ایک ہرن کے بارے میں بتایا، تو میں جانتی رہتا 
تھی کہ کھڑکی کے ڈیزائن کو قدرتی زندگی کے ساتھ ضم کرنا ہو گا اور عملہ ان کھڑکیوں سے دیکھی جانے والے زمین کی تزئین و  

 آرائش کو سامنے التا ہے۔" 
 پام لوسٹتراکو، آرٹسٹ   -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca کے لیے  پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے انسٹاگراماور  فیس بک
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 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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