
 

 

 
                      برائے فوری اجراء

 سامنے لے آیا ہے  پالنملی کا پہال  پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے اپنی حکمت ع ،سٹی آف برامپٹن 
  

تک کے لیے اپنے پہلے پرفارمنگ آرٹس  2027تا  2022آج، برامپٹن سٹی کونسل نے  – (2022مئی  4برامپٹن، آن )
اسٹریٹجک پالن  کی توثیق کر دی ہے۔ یہ ایک ایسی متاثر کن پرفارمنگ آرٹس کمیونٹی کی تعمیر کا ویژن ہے جو برامپٹن کے  
 جذبات اور تنوع کی عکاسی کرتا ہے اور یہ فریم ورک ہمیں اپنے روشن مستقبل کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے ٹھوس بنیادیں

 فراہم کرے گا اور سٹی آف برامپٹن کی وسیع تر ترجیحات اور اہداف کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو گا۔
 

حکمت عملی کے اس منصوبے نے تین ایسے رہنماء اصولوں کی نشاندہی کی ہے جو آگے چل کر ہمارے کام کے لیے مضبوط 
 ھر میں کیمپس اور کمیونٹی کی تعمیر شامل ہیں۔ بنیادیں فراہم کریں گے، اور ان میں تنوع اور شمولیت، شہر ب

 
 حکمت عملی کا یہ منصوبہ ہماری حکمت عملی کی چار ترجیحات پر توجہ مرکوز کرتا ہے: 

پرفارمنگ آرٹس پروگرامنگ کےاس  کم اعانت یافتہ طبقات کی رسائی میں اضافہ۔کمیونٹی پروگرامنگ اور  •
جامہ پہنایا جائے گا کہ یہ ہر طرح کے سامعین اور تخلیق کاروں  ماڈل کو یہ بات یقینی بنانے کے لیے عملی 

کے لیے خوش آئند اور متعلقہ ہو۔ یہ مقصد فنون لطیفہ کے ایکو سسٹم میں اور اس کے عالوہ فنکاروں اور  
تخلیق کاروں، کمیونٹی پارٹنرز، نئے اور موجودہ سامعین اور شہر کے دیگر شعبوں سمیت مقامی کمیونٹی کے  

 عاون اور دیرپا تعلقات استوار کرنے سے پورا کیا جائے گا۔ساتھ م

پرفارمنگ آرٹس ڈویژن ایک مکمل ایکویٹی فریم ورک اور   مساوات، تنوع، شمولیت اور رسائی کو وسعت دینا۔ •
ایکشن پالن بنائے گا جس میں پالیسی، پروگرامنگ، سامعین کی رغبت، مارکیٹنگ اور آمعاشرے کے کم اعانت 

 کی رسائی کو ممکن بنانے جیسے اہداف شامل ہیں۔  یافتہ افراد

شہر کی   پرفارمنگ آرٹس کے تمام مقامات پر ہموار مارکیٹنگ، مواصالت اور ویب سائٹ پر سرمایہ کاری کرنا •
اعلٰی صالحیت، کثیر المقاصد سہولت گاہیں، وسائل اور خدمات کمیونٹیز کے لیے پرفارمنگ آرٹس کے تجربات 

ش کرتی ہیں۔ پرفارمنگ آرٹس کی سہولت گاہوں کو ایک دوسرے سے منسلک، ملٹی کی ایک وسیع رینج پی
وینیو کیمپس کے طور پر سامنے النے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جائے گا تاکہ ڈویژن کے شہر بھر میں 

اضافی  اثرات کو بہتر انداز میں ظاہر کیا جا سکے اور تمام مقامات پر استعمال کو فروغ دینے کے لیے درکار 
 معاونت کی سہولت بھی فراہم کی جا سکے۔

تنظیم کی آپریشنل ضروریات کا جائزہ لینا، بشمول عملہ اور مالی وسائل اور مالی   تنظیمی لچک پیدا کرنا۔ •
استحکام کو یقینی بنانے کے لیے آمدنی کے نئے وسائل اور فنڈنگ کے ذرائع کو بہتر بنانا یا نئے وسائل و 

 ذرائع تیار کرنا۔ 
  

پرفارمنگ آرٹس کی ٹیم اگلے پانچ سالوں میں اسٹریٹجک پالن پر عمل درآمد کرنے کے لیے تفصیلی اور مرحلہ وار روڈ میپ 
 پر جائیں۔  brampton.ca/performingarts استعمال کرے گی۔ پرفارمنگ آرٹس اسٹریٹجک پالن دیکھنے کے لیے

  

 اقتباسات 

وہ جگہیں ہیں جہاں ہمارے شہر میں پرفارمنگ آرٹس زندہ ہیں، اور ہمارا   "سٹی آف برامپٹن کے پرفارمنگ آرٹس کے مقامات
مقصد انہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ میں برامپٹن کے فنکارانہ منظر نامے کو مزید مضبوط بنانے میں مدد دینے  

 ہوں۔"کے لیے اپنے پہلے پرفارمنگ آرٹس اسٹریٹجک پالن کی ترقی کو دیکھ کر بہت پرجوش 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx


 

 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 

ایک نشان ہے، جو ایک انتہائی روشن خیال شہر ہے جہاں پرفارمنگ آرٹس ہر عمر اور پس منظر کے    کا برامپٹن فنکارانہ تنوع "
ل ایک حامل افراد اور زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کے لیے مساوی طور پر اہم ہیں۔ برامپٹن بہت سی کمیونٹیوں پر مشتم

گلدستے کی مانند ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہماری متنوع اور تخلیقی آبادی کی صالحیتیں ہمارے پروگراموں میں ظاہر ہوں۔ یہ  
 " پرفارمنگ آرٹس اسٹریٹجک پالن برسوں کی کامیابی کے لیے برامپٹن کی حیثیت کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔

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

  

"سٹی آف برامپٹن کی پرفارمنگ آرٹس ٹیم نے ایک مکمل پرفارمنگ آرٹس اسٹریٹجک پالن بنانے کے لیے عوام اور مختلف  
کمیونٹی کو  اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک غیر معمولی کام کیا ہے۔ اگلے پانچ سالوں میں، یہ فریم ورک پرفارمنگ آرٹس 

فروغ دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں مدد فراہم کرے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ برامپٹن کی روح اور تنوع 
 کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتا ہو۔" 

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

  

جس کی قیمتی رائے کی بنیاد پر ہمیں اپنا پہال اسٹریٹجک پالن تیار کرنے میں  "پرفارمنگ آرٹس ہر اس شخص کا مشکور ہے
مدد ملی ہے۔ اب ہم محض ایک صفحہ پر تعمیری الفاظ لکھنے سے آگے بڑھتے ہوئے متاثر کن اقدامات کی طرف، اسٹیج پر 

 " اور اس سے آگے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔

 ارمنگ آرٹس، سٹی آف برامپٹن سٹیون شپر، ایگزیکٹو آرٹسٹک ڈائریکٹر، پرف -
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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۔  w.brampton.caww پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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