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 جائزہ عمومی کا پروجیکٹ
 

نے کو پیش کیا۔ اس  (PFC2020Notice of Motion 2020-1168(-1168وٹس آف موشن پی ایف سی میں، کونسل نے ن 2020نومبر 
بات  کہااساور آس پاس کے شمال مشرقی  )نارتھ ایسٹ( کیلگری کمیونٹیز میں عوامی فنون کے مواقع ت�ش کرنے کے لئے  5وارڈ انتظامیہ کو 

اور ان کیا جائے ���و دور کی چھوڑی ہوئی  (Wishing Well)وِشنگ ویلمیں  (Genesis Centre)جنیسی سنٹر پر زور دیتے ہوئے کہ
 ۔اعتبار سے غیر منصفانہ تقسیم کاری  کی مزید ت�فی کی جائےکی تاریخی  زکمیونٹیز میں عوامی فن فنڈ

 بشمول،  بہت سی اشکال میں ہو سکتا ہے یہ کام عارضی یا مستقل ہوسکتا ہے اور ہے۔ہوتا جو عوامی مقامات پر موجود وہ  فن  ہے فن  عوامی
،  ڈینسیزرسیکاری ، فنکار کی  کاشی، نقاشیاں، مجسمے ، دیواری  ںی، بنچلیکن ان تک محدود نہیں سائکل رکھنے کے اسٹینڈ )بائیک ریکس(

 کی شرکت( ۔ کمیونٹیمیں ونکی تخلیق )فن پار اعمالپرفارمنس آرٹ ، اور معاشرتی 

ذبہ کی ججدید ، متحرک شہروں کی ترقی میں عوامی فن کا اہم کردار ہے۔ اس کا استعمال اہم تاریخی واقعات کی چہرہ کشی کرنے ، کمیونٹی کے 
عکاسی کرنے اور موجودہ اور ماضی کے امور کے بارے میں عوامی شعور پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔عوامی فن ہمارے شہر 

وامی میں مدد ملتی ہے ، اور ہمارے ع کمیونٹی کی تعمیراس سے میں اضافہ کرتا ہےاور ہماری ثقافتی شناخت کو شکل دیتا ہے۔ ہکے ثقافتی اثاث
 کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔شامل ہونے مقامات کے ساتھ 

 جائزہعمومی لیت کا شمو

 کے مقاصد شمولیت
 شمولیت کے اس مرحلے میں، ہم سمجھنا چاہتے تھے کہ:

 ، شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ( کیلگری میں عوامی فن کے بارے میں آپ کس چیز کی قدر کرتے ہیں؛   اور 
  نارتھ ایسٹ( کمیونٹیز میں عوامی فن کےاہم معیارکیا ہیں۔آپ کے خیال میں،شمال مشرق( 

 

 شمولیت میں جنہوں نے حصہ لیا

ہیں،  میں رہتے )نارتھ ایسٹ( شمال مشرقی کیلگری، جو مدعو کیاآپ میں سے ان لوگوں کومینحصہ لینے کے لئے،   ہم نے اس شوملیت کے عمل
 ۔کام کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ 

 ������حکمت عملی 

 طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہےہم نے جو موص�ت کئے تھے، اس چارٹ میں ان کے تمام مختلف  کے بارے میں اسپروجیکٹ

1مرحلہ    
 تاریخ 2021اپریل،  19مارچ سے  23
 سامعین نظیمیںت، کمیونٹی گروپس اور ثقافتی )نارتھ ایسٹ( کیلگری میں رہائشی، کاروباری مالکان شمال مشرقی 
  زیونٹیکی کم )نارتھ ایسٹ( میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کریں جو کیلگری کی شمال مشرقاس پروجیکٹ 

میں رہنے والے اور کام  )نارتھ ایسٹ(  شمال مشرق گی اور  لے کر آئےچیزیں  متعدد کیمیں عوامی فن 
 کرنے والے فنکاروں کو مواقع فراہم کرے گی۔ 

 مقصد

  سرگرمیاں ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر سوشل میڈیا پوسٹس 
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 کے ساتھ میڈیا انٹرویو )میڈیا( اب�� ذراائع اور نسلی  مین اسٹریم 
 نمایاں مقامات پر سڑک کے کنارے کے نشانات  10کے  )نارتھ ایسٹ(  شمال مشرق 
  شہر کے عوامی آرٹ نیوز لیٹر میں فروغ 
 7  زبانوں میں آن��ئن اشتہارات 
 350  نا، تنظیموں اور سماجی خدمات کے پروگراموں کو ای میل کرزایجنسیسے زیادہ 
  تشراک آس پاس میں موجودکے سماجی کارکن،  کمیونٹی، بشمول کے لئے دیگر چینلز کے ذریعہ فروغ 

، شمال مشرق کی کمیونٹی ایسوسی ایشنز،  زمیں کونسل آفس 3اور  4،  5،  10، وارڈ داری کے کوآرڈینیٹرز
 کے لئے۔پھی�نے میں مدد ےپیغام کو ں ہماریسے زیادہ کمیونٹی اور ثقافتی تنظیم 20اور  ز�ئبریری

  ےمیں مارکیٹنگ ک زبانوں انگریزی ، پنجابی ، اردو ، عربی ، ویتنامی ، آسان چینی اور روایتی چینیمیڈیا 
 ۔ھےت ے گئےمواد فراہم کی

 

 ہم کیسے شامل تھے

 

 کی حکمت عملی شمولیت
شکیل ت شمولیت کیہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔اس ئےکو اکٹھا کرنے کے ل یرائےمیں آپ ک پروحیکٹیہ چارٹ اس 

 یکھیں۔د)B  )Appendix Bکے اصولوں کو دیکھنے کے لئے ، براہ کرم ضمیمہ شمولیتمیں استعمال ہونے والے 

1مرحلہ    
March 23 – April 19, 2021 23  تاریخ 2021اپریل،  19مارچ سے 

    شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ( کیلگری میں عوامی فن کے بارے میں آپ کس چیز کی قدر کرتے ہیں؛
 اور ،

 آپ کے خیال میں،شمال مشرق )نارتھ ایسٹ( کمیونٹیز میں عوامی فن کےاہم معیارکیا ہیں۔ 

 مقصد

 ( ویب 7سات )دستیاب تھے )انگریزی ، پنجابی ، عربی ، اردو ، ویتنامی ، آسان چینی ، اور روایتی  پیجز
 (میں زبانوں چینی

 آن��ئن ورکشاپس 
o 1دعو مافک ریکارڈر کا استعمال کرتے ہوئے ، سٹی ہال اسکول کے طلباء کوگر –سٹی ہال اسکول

 یونٹیز میں عوامی فن کے ذریعے کون سی کہانیاںکہ وہ   اپنی کمکیا گیا تھا، شیئر کرنے کے لئے 
سنانا چاہیں گے ، بشمول ان کے خیال میں  کہانی سنانے کا بہترین طریقہ  کیاہے اور آیاکمیونٹی 

 میں کوئی خاص مقام ہےجہاں سب سے بہتر  طریقے سے کہانی کا مظاہرہ کیا جا سکتاہے۔
o 5 ےک ترجمانی زبانوں میں چینی اور روایتی چینیعوامی )پنجابی ، عربی ، اردو ، ویتنامی ، آسان 

 شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(گرافک ریکارڈر کا استعمال کرتے ہوئے ،  -خدمات دستیاب ہیں( 
ہ وہ   کمدعو کیا گیا تھا، شیئر کرنے کے لئے  کو ی کے باشندوں رگیوالے کیل رہنےکمیونٹیز میں 

کہانیاں سنانا چاہیں گے ، بشمول ان کے خیال اپنی کمیونٹیز میں عوامی فن کے ذریعے کون سی 
میں  کہانی سنانے کا بہترین طریقہ  کیاہے اور آیاکمیونٹی میں کوئی خاص مقام ہےجہاں سب سے 

 بہتر  طریقے سے کہانی کا مظاہرہ کیا جا سکتاہے۔
  ٹی کمیونلیت میں شرکت میں رکاوٹوں کو کم کرنے کی کوشش میں مقامی شموعوامی  -کمیونٹی بروکرز

 داریکے ساتھ شراکت  ((ActionDignityنٹیگممبروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لئے ایکشن ڈ

 سرگرمیاں

  زائرین  5864 زپریپیجتمام ویب 
  معاونین  494پیجیزمیں تمام ویب 
 شریک ہوئے  لوگ 54ورکشاپس میں 
  • تتعام� 120کمیونٹی بروکرز کے ساتھ 

 شراکت

  ے کے لئے، تاکہ اس پر عمل درآمد پبلک آرٹ ورک پ�ن کی ترقی میں مدد کرن ایسٹ(شمال مشرقی )نارتھ
 کیا جا سکے

 )ے کے لئےکیلگری میں عوامی فن کے معیار کو تیار کرنے میں مدد کرن شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ 

ہم نے آراء کو 
 کیسے استعمال کیا
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  سلیکشن پینل بنانے میں مدد کرنے کے لئے 
  کے لئےممکنہ فنکاروں کی ایک فہرست بنانے میں مدد کرنے 

 جو ہم نےپوچھا
 :مانگیآپ کی رائے کے بارے میںمندرجہ ذیل ہم نے آپ سے 

  کو کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے کمیونٹیعوامی فن پر آپ کی عکاسی اور اس سے آپ کی 
  عوامی فن کے لئے معیار، بشمول 

o آپ کو اس کی کیا اہمیت ہے، 
o  سے کیا توقعات ہیں، ٹیسِ وقت آپ کو  کام سے لگاتےفنکاروں کواجرت پر 
o   دلچسپی رکھتے ہیں، اورسب سے زیادہ  مواقع دیکھنے میں  فن کے میں کون سے عوامی اپنی کمیونٹیآپ 
o ۔آپ کی ترجیحبڑے اور چھوٹے فن پاروں کے مابین 

  نظریاتکے فن کے ذریعے کہی جائیں، ان کے متعلق آپ  عوامی اںکہانیجو 
 ممکنہ مقامات کے لپ کس آ  جہاں آرٹ کو رکھا جاسکتا ہے ،آپ کی تجاویزئےقسم کا عوامی فن دیکھنا چاہیں گے اور 

 )واٹ وی ہرڈ( جو ہم نے سنا

لوگوں میں سے ان کی طرف سے ہ میں حاصل ، اس کا ایک جائزہ فراہم کرتا ہے، جو کہ آپ  )واٹ وی ہرڈ(سیکشن آپ سے جو ہم نے سنایہ 
 ہواجنہوں نے آن��ئن حصہ لیا تھا

 ہوسکتا ہے۔ فعالاہم فوائد جو ہم نے آپ سے سنے ہیں وہ یہ ہیں کہ عوامی فن معنی خیز اور  .1
 یہ ہیںاس کے لئے اہم نظریات  قدر کرتے ہیںکیلگری میں عوامی فن کے بارے میں جس چیز کی آپ  شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ( .2

 
a. عوام کے تمام ممبروں تک آسانی سے قابل رسائ ہونا چاہئے 
b.   چاہئے کو فروغ دینافخر ےککمیونٹی 
c. کرنا چاہئے میں حوصلہ افزائی پیداکی گفتگو  کمیرنٹی 

یہ ہیں کہ فن تنوع کی عکاسی کرسکتا ہے، اپنایت کا احساس  )تھیمز(آپ جس کی قدر کرتے ہیں، اس کے بارے میں اضافی موضوعات .3
 پیدا کرسکتا ہے اور کہانی سنانے والے کی حیثیت سے کام کرسکتا ہے۔

 
ی دیوارفن  سب سے زیادہ پسندیدہ  فن کی قسموں میںان کی نے ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اشتراک کیا ہے  لوگوں جنآپ میں سے  .4

 ۔ تھیں  نقاشیاں
ممکنہ فنکار مقامی ہوں اور عوامی فن کو  .5  یںکے ساتھ مل کر کام کر کمیونٹیکے لئے  تیار کرنےہم نے سنا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ 
کہ آپ ایک سے زیادہ چھوٹے فن پاروں کو ترجیح دیں گے کیونکہ وہ ایک بڑے ع�قے میں فن  نشان دہی کیآپ میں سے اکثریت نے  .6

 ہ تنوع اور کہانیوں کی عکاسی کرسکتے ہیں، اور وہ مزید فنکاروں کے لئے زیادہ مواقع پیدا کرتے ہیں۔کو پھی� سکتے ہیں، وہ زیاد
ممکنہ کہانیاں بتائ  جاسکتی ہیں ان   .7  :میں شامل تھے نظریاتیکے بارے میں آپ کعوامی فن کے ذریعہ جو 

a. نسلی تنوع کو پہچانیں 
b.  منائیںکی خوشی خ� سے تعلق 
c.  ںتاریخ کا اشتراک کری 
d. اقدار کو فروغ دیں 
e.  یادوں پر غور کریںپرانی 
f. تعلیم دیں اور شعور بیدار کریں 

g. مدد کریںواپنے آپ کو نظر آتا محسوس کرنے میں لوگوں ک 

https://translate.google.ca/history
https://translate.google.ca/history
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h.  منائیںکا جشن  کمیونٹی کی شراکت 
i.  قدرتی اثاثوں کی شناخت کریں 
j.  ، ثقافت کا جشن منائیں ، جس میں نوجوان ، بزرگLGBTQIA2S + اور ، BIPOC شامل ہیں 

راک اشت ۔ براہ کرم ےجگہ دی جاسکتی ہ انہیںآرٹ اور مقامات کی اقسام کی ایک وسیع قسم کی تجویزیں تھیں جہاں آپ کے خیال میں  .8
 type of artآرٹ کے قسم اور ترجیحی مقاماتکا  (ummary of inputs) رائے کے  خ�صےکے کے لئے نظریاتسبھی کئے گئے

and preferred locations کا سیکشن دیکھیں۔ 

گ متن اور تصاویر  کی دستاویزات ہے۔ براہ کرم گرافک ریکارڈنگ کے لئے  )ریئل ٹائم( گفتگو کی اصل وقت کے ذریعےگرافک ریکارڈن
 ۔تھیںدیکھیں جو آن��ئن ورکشاپوں سے تیار کی گئیں  Appendix Dاپینڈکس ڈی

 م�حظہ کریں۔سیکشن کا  nputiummary of sے�� ےک رائےفراہم کردہ ان پٹ کی مفصل خ��ہ کے لئے ، براہ کرم 

 اقداماتاگلے 
وہ اسے   اپنےکام کے منصوبے کو نافذ کرنے کے لئے استعمال کر سکے۔ اس میں آپ کے آراء کو پروجیکٹ ٹیم کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے تاکہ 

شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ( کیلگری میں عوامی فن کے معیار کی تیاری میں مدد کے لئےآپ کے فیڈ بیک کا استعمال ؛شمال مشرق )نارتھ 
ممکنہ فنکاروں کی ایک فہرست بنانا شاملہوگا۔ زایسٹ(کیلگری سے تعلق رکھنے والے کیلگیرین پر مشتمل ایک سلیکشن پینل تشکیل دینا؛ اور ، 

ے س شمولیتاور مستقبل کی  کی اسفنکاروں کا انتخاب ہوجانے کے بعد ، ہم شمولیت کے دوسرے دور میں آپ سے دوبارہ رابطہ کریں  گے۔ 
 پر مل سکتی ہیں۔www.engage.calgary.ca/NEpublicart.متعلق تفصی�ت

 

 

http://www.engage.calgary.ca/NEpublicart


 نارتھ ایسٹ عوامی فن
 ((1)فیز 1وی ہرڈ( )مرحلہ  ٹجو ہم نے سنا )وا: اسٹیک ہولڈر کی جوابی ا��ع

 2021مئی،  31

 

7/54 

�ہ  آراء کا خ
یہ مندرجہ ذیل  آراء کا مندرجہ ذیل خ�صہ شمولیت کے اس مرحلے میں ہم نے آپ سے جو سنا، اس کی ایک تفصیلی خ�صہ فراہم کرے گا۔

 ترتیب میں منظم ہے:

 بڑے بمقابل چھوٹے فن پارےversus small Large (
)artworks 

 کہانیاں(Stories(  
 حی مقاماتیقسم اور ترج یفن کType of art and (

)preferred locations 
o قسم یفن ک(Type of art) 
o مقامات(Locations) 

 کمیونٹی)Community) 
 فوائد(Benefits( 
 اقدار (Values( 
 عوامی فن کے اقسام)Types of public art) 
  سیلیکشن کا معیارفنکاروں کیCriteria for artist (  

)selection 

 کمیونٹی
 ۔نشاندہی کی گئی ہے ،  رہائش���وں اور کام کی جگہوں کیکی تعداد میں سے جن لوگوں نے اس شمولیت میں حصہ لیا تھا، ان میں آپ 1چارٹ 

 
 1چارٹ 
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، برج لینڈ / (Penbrooke)، پینبروک(Raddison Heights)، ریڈیسن ہائٹس(Red Carpet)، ریڈ کارپٹ  (Chestermere)دیگر: چیسٹررمیئر
 Harvest)، ہارویسٹ ہلز (Chateau Estates)، شاتو اسٹیٹس (Southwest Calgary)، ساؤتھ ویسٹ کیلگری (Bridgeland/Riverside)ریورسائڈ 

Hills) رینفرو ،(Renfrew) کارنربروک ،(Cornerbrook) ہائ لینڈ پارک ،(Highland Park) ٹکسیدو پارک ،(Tuxedo Park)ساوانا ،(Savanna) 

 فوائد
ے کو کیس کمیونٹیآپ کی  فنمدد کریں کہ عوامی ہماری کے بارے میں آپ کے جذبات کو سمجھنے میں فن ہم نے آپ سے یہ پوچھا کہ عوامی 

 ۔یہےفائدہ پہنچا سکتا ہے۔اہم فوائد جو ہم نے آپ سے سنے ہیں وہ یہ ہیں کہ عوامی فن معنی خیز اور فعال ہوسکت

 1جدول 

 

 

 اقدار
ظاہر   2۔چارٹ ہیںکس چیز کی قدر کرتے کیلگری میں عوامی فن کے بارے میں آپ  شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(ہم یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ 

ئے نتخب ککو کیوں م راقدانامیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے  2 جدول، اس کے بعد تھیدی چیز کو  سب سے زیادہ اہمیت  نے کسآپ کرتی ہے کہ 
 ۔ تھے

 موضوع )تھیم( تفصیلی وضاحت 
 

ہے کہ عوامی فن کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ معنی اور مقصد کو شامل  تجویز کرتاموضوع )تھیم(یہ
کہ کس طرح عوامی فن کسی ع�قے کو خوبصورت بنا سکتا  پر روشنی ڈالتا ہے باتاسیہ کرسکتا ہے۔

 نے میںبڑھا ہحوصلاور  کو ابھارنے میں مزید تجویز کرتا ہے کہ عوامی فنون روحوں یہ ہے اور 
ی ع�قے کی تاریخ سمیت کہانکہ ثقافت ، تنوع یا کسی ذیر غور��تایہ ۔یںہ ہوسکتےفائدہ مند ثابت 

 عوامی فن ایک ع�قے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔  ذریعےکے سنانے 

عوامی فن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ 
 یہ معنی خیز ہوسکتی ہے۔ 

 
ذیر  یہسکتا ہے۔ فعال ہوہے کہ عوامی فن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ  تجویز کرتا موضوع )تھیم(یہ

؛ ہے چڑھنے کی اجازت دے سکتاچوں کو اس پر ہوسکتا ہے اور ب تعاملہے کہ عوامی فن  ���تا
کتا س ایک جگہ بنا ہونے کاجمع  ے، لوگوں کاور؛دے سکتا ہے لوگوں کو اس پر بیٹھنے کی ترغیب

ے اور سکتا ہفروغ دے تا ہے کہ عوامی فن تعلیمی ہوسکتا ہے اور جگہ سازی کو کرمزید تسلیم  یہ۔ہے
 ہیدی شناخت رہنے والے لوگوں ک ع�قے میںجگہیں کرسکتا ہے جو فراہم تعاونان جگہوں کی طرف

 اور لوگوں کی مجموعی ف�ح و بہبود میں اضافہ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں

عوامی فن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ 
 ہے۔ اہوسکتیہ فعال 
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 2چارٹ 

تخلیقی  یہ کہ ملبشو، نظریات( فن کے لئے 1 )تھیمز( تھے،  بنیادی موضوعات ان کے کو منتخب کیا ،‘ دیگر’آپ میں سے جن لوگوں نے 
( 2اور،  ؛ ےائاور ع�قے کو خوبصورت بن ہو ، فطرت پر مرکوز ہو ، متاثر کن تعامل ہو،  ہو دلچسپ یہ کہ  ��یتوں کو متاثر کرنا چاہئے اور

 نہیں ہے۔ ی کامیا عوامی آرٹ ابھی کوئی اہم ترجیح نہیں چاہتے عوامی فن

تھیمز( پرائمری ) اہمیت کے حوالے سے بنیادی موضوعات  آپ کیمیں عوامی آرٹ کے بارے میں کیلگری  شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ( 2 جدول
 پر مزید وسعت دیتا ہے۔

 2جدول 

 موضوع )تھیم( تفصیلی وضاحت
کیلگری میں نسلی  شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(کیلگری، خاص طور پر  یہموضوع )تھیم(

 کی۔ اس سے یہ شعور اجاگر ہوتا ہے کہ کسی کی نسل توجہ مرکوز کرتا ہےتنوع پر 
ل ھنے اور قبوکہوتے ہوئے دیکھنے سے لوگوں کو اپنے آپ کے دِ عوامی طور پر  عکاسی

 میں مدد ملتی ہے۔  محسوس کرنے

 تنوع کی عکاسی کریں  

کو  لوگوں کے قریب آنے کے ذریعے کے طور پرتوجہ  اس موضوع )تھیم( میں عوامی فن
 اس سے پتہ چلتا ہے نہ کہ لوگوں کے درمیان  دوریاں پیدا کرنے کے۔ کیا گیا ہے مرکوز

احساس کو دوبارہ پیدا  ےک برادریکہ عوامی فن خالی جگہوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور 
کرنے میں اپنا کردار ادا کرسکتا ہے، جسے اکثر "جگہ سازی" کے نام سے بھی جانا جاتا 

کہ عوامی فن جامع ہوسکتا ہے اور مشترکہ برادری  تا ہےروشنی ڈال یہ اس بات پرہے۔ 
 سکتا ہے۔کو ابھارفخر  ےک

 
 کا احساس پیدا کریں اپنایت

تاریخ کی اہمیت پر مرکوز ہے۔اس نے اس شراکت کو بھی تسلیم کیا ہے  موضوع )تھیم(یہ 
 کے لئے کرسکتا ہے۔ قّصہ گوئیکی  وںاور مقام کی جو عوامی فن لوگوں

 بطور قصہ گو امی فنعو

جزبات بیدار کرنا چاہیئے
کوئی یادیں یا احساس )

217، (جگانا

و کمیونٹی کی گفتگوؤں ک
244متاثر کرنا چاہیئے، 

، کوئی کہانی بتانا چاہیئے
221

نی ثقافتی ورثے کی مثال ہو
183چاہیئے، 

لی کمیونٹی کی ثقافتی اور نس
ے، تنوع کی عکاسی کرنی چاہیئ

ی کمیونٹی کی عوامی شناخت ک232
218عکاسی کرنی چاہیئے، 

اباریجنل، سودیشی 
، ، فرسٹ نیشنز(انڈیجنس)

( انویئٹ)میٹس، اور انوک 
آوازوں کو مضبوط بنانا 

181چاہیئے، 

وغ کمیونٹی کے فخر کو فر
290دینا چاہیئے، 

عوام کے تمام ممبروں تک 
ا آسانی سے قابل رسائی ہون

317چاہیئے، 

91دیگر، 
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 کے بارے میں ثانوی موضوعات )تھیمز( ، کسی خاص ترتیب میں قدرلوگوں کی  سے متعلقکیلگری میں عوامی فن  شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(
؛کمیونٹی میں ملکیت / ذاتی سرمایہ کاری کا تا ہے ؛ جگہ کے استعمال کو فروغ دیتا ہےکر خطاباشرتی امور کو ہیں: مع وہ مندرجہ ذیل،  نہیں

کیلگری کے منفی تاثرات کو چیلنج کرتا ہے؛  شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(؛ مقامی آوازوں اور مقامی فنکارونکو وسعت بخشتا ہے ��تا ہے؛ احساس 
عام مفاد میں ہونا چاہئے اور سیاسی یا  ؛لوگوں کو خارج نہیں کرنا چاہئے ی  علیحدگی کر کےع�قے کی نمائندگی کرنا چاہئے اور نسلوں ک

 اور ، حفاظت کو بہتر بناتا ہے۔ ؛لوگوں کو معاشرتی طور پر اکٹھا کرتا ہے ؛سماجی پیغامات سے گریز کرنا چاہئے

 عوامی فن کی اقسام
 ینم ترکلے کر  ترینزیادہ  ہیں؟  ے کے سب سے زیادہ خواہشمندہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنی کمیونٹی میں کون سے مواقع دیکھن

 ترجیحی ترتیب میں آپ کی ترجیحات درج ذیل ہیں۔
 

 سب سے زیادہ ترجیح دی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کم تر ترجیح دیسب سے  

 دیواری نقاشیاں
موجودہ بنیادی ڈھانچے میں شامل کرنا )مثال کے طور پر، کسی انڈر پاس یا عمارت پر کاشی کاری 

 (ا مظاہرہپارے ک فندیوری نقاشی یا ڈیجیٹل 
 )فن پارہاسٹریٹ آرٹ )مثال کے طور پر منظم شہری 

 بینچز
 پینٹ کئے ہوئے یوٹیلٹی باکسز

 مجسمےچھوٹے 
 سوشل پریکٹس )فن پارے بنانے میں کمیونٹی کی شراکت(

 )سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ( سریککے سائیکل 
 ینرزب

رنے کے پر کام ک تخلیقی عملذاتی  ےکمیونٹی کے اندر اپن)فنکاروں کے پاس فنکار میں ریزیڈینس
ممکنہ طور پر خود کمیونٹی  (ہے اہوتشدہ  تاثرکے ذریعےملئے جگہ ہوتی ہے ، جو 

 پر فارمنس آرٹ( )جیسے موسیقی ، رقص ، یاپرفارمنس
 بڑے مجسمے

 
 

 کے انتخاب کا معیار فنکار
م نے ہ و اجرت والی ��مت پر رکھنےسے متعلقکیلگری میں عوامی فن منصوبوں کے لئے فنکاروں ک شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(

آپ کی ترجیحات کا خاکہ پیش کرتا ہے اور آپ کی ترجیح  3آپ کیلگری سٹی سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ چارٹ  کیرائےمانگیکہآپ 
رٹ کو فروغ دینے کے لئے اس کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کریں اور عوامی آ وںکو ظاہر کرتا ہے کہ آرٹسٹ کیلگری کے مقامی ہ

 ۔
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 3چارٹ 

( وہ فن جو نسلی یا ثقافتی کمیونٹی کی نمائندگی کرتا ہے اسے نسل یا ثقافتی کمیونٹی یا اس 1آپ میں سے جن لوگوں نے 'دیگر' کو منتخب کیا تھ ، بنیادی موضوعات)تھیمز( تھے  
 ( یہ یقینی بنائیں کہ عمل شفاف ہے۔2فنکار کے ذریعہ کیا جانا چاہئے ہے۔اور ، سے قریبی طور پرجڑے ہوے  

 بڑے بمقابلہ چھوٹے فن پارے
ھ شمال مشرقی )نارتبڑے اور چھوٹے فن پارے��گت اور پیچیدگی میں مختلف ہیں۔ہم آپ کی ترجیحات کو سمجھنا چاہتے تھے کہ ہم کس طرح 

آپ کی مجموعی ترجیح کو ظاہر کرتا ہے ، اس کے  4کیلگری میں عوامی فن کے لئے انسانی اور مالی وسائل مختص کرتے ہیں۔چارٹ  ایسٹ(
 کی وضاحت کی گئی ہے۔ ارے میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کیدلیلجس میں آپ کے انتخاب کے ب 3 جدولبعد 

 
 4چارٹ 

 

کا فنکار کینیڈا سے باہر
23ہے، 

��فنکار کینیڈا کا رہنے و
167ہے، 

�� فنکار البرٹا کا رہنے و
195ہے، 

امی فنکار کیلگیری کا مق
277ہے، 

ی فنکار یا تو شمال مشرق
ز میں کمیونٹی( نارتھ ایسٹ)

ہم رہتا ہے یا ان کے ساتھ ا
233تعلقات ہیں، 

غ فنکار عوامی فن کو فرو
ی دینے کے لئے کمیونٹ

کے ممبروں کے ساتھ مل
277کر کام کرے گا، 

نہ فنکار کے پاس فنکارا
ھی فن کو جو ب)��ینس ہو 

ا مناسب لگے فن پارہ ویس
86ہو سکتاہے، 

66دیگر، 

63

364

($$$)ایک بڑا فن پارہ 

($)کئی چھوٹے چھوٹے فن پارے 
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 کی وضاحت کی گئی ہے۔ (دلیلوں)دلیلہم ا آپ کیئےکے ل آپشنزمیں سے ہر ایک  3جدول 

 3جدول 

 تفصیلی وضاحت 
  موضوع )تھیم(

میں زیادہ  فن پارہمحلّےموضوع )تھیم( مرکوز ہے کہ کس طرح ایک بڑا  یہ
 ی چھوٹیک فنمرئیت اور اثر پیدا کرسکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 

 ونٹیکمیاور یہ  یںزیادہ نمایاں ہ ےفن پارےکے مقابلے میں بڑ چھوٹیچیزوں
اور دلچسپی کا حامل ہوسکتا ہے۔ اس میں مزید نوٹ  )لینڈمارک(میں اہم مقام

ے ک کمیونٹیکیا گیا ہے کہ یہ زیادہ توجہ اپنی طرف راغب کرسکتا ہے اور 
 ممبروں کو بھی اکٹھا کرسکتا ہے۔ 

 زیادہ مرئیت اور اثر پیدا کرتا ہے

 
 

 ایک بڑا فن پارہ

  
تجویز کرتا ہے کہ متعدد چھوٹے فن پارے جو آس پاس یہ موضوع )تھیم( 

شمال مشرقی ں ، یں ایک بڑے ع�قے میں پھیلے ہوئے ہوکے ماحول م
کیلگری میں زیادہ کمیونٹیز میں متحرکی کیفیت کا اضافہ  )نارتھ ایسٹ(

کرسکتے ہیں اور مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو فن کی نمائش سے لطف 
ید قابل رسائی بنا سکتے ہیں۔ یہ تجویز کرتا اندوز کرنے کے لئے اسے مز

ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ معاشرتی اجتماعی جگہیں بنانے میں مدد مل 
�تا  ہے کہ متعدد فن پارے  میں غور یہ بھیسکتی ہے۔ یہ موضوع )تھیم( 

پیدا  سے ماحول میں  دلچسپی کے اہم نکات اور لینڈ مارککآس پاس 
 میں وسیع تر اثرات مرتب کرسکتے ہیں۔  کرسکتے ہیں اور کمیونٹی

 بڑے ع�قے میں فن پھی�تے ہیں 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متعدد چھوٹے فن پارے

  وںیہ موضوع )تھیم( اس تاثر پر مرکوز ہے کہ جو متعدد چھوٹے فن پار
 ان کی کیلگری میں ہو سکتا ہے، شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(کے ذریعے 

تنوع کی بہتر نمائندگی اور آس پاس کے ع�قوں کو اکٹھا کرنے میں مدد مل 
سکتی ہے۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوامی فن پارے متعدد آرٹ 

 تاکہ مختلف ےہیںکے اجزاء کے ذریعہ مزید کہانیاں سنانے کی اجازت دیت
ی بھی روشنی ڈال ثقافتوں کی نمائش اور ان کا جشن منایا جا سکے۔ اس میں یہ

گئی ہے کہ ع�قے میں لوگوں کے مختلف نظریات اور مفادات کو تسلیم 
کرنے والے مختلف فن پاروں کے ذریعہ مزید پیغامات شیئر کیے جاسکتے 

 ہیں۔ 

مزید تنوع اور کہانیاوں کا مظاہرہ 
 کرسکتے ہیں 

 

ار روزگیہ موضوع )تھیم( تجویز کرتا ہے کہ متعدد فن پارے فنکاروں کو 
کے زیادہ مواقع مہیا کرتے ہیں اور مقامی فنکاروں کو اپنی���یتوں اور 

قابلیت کو ظاہر کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ نمائش  کا موقع دیتے ہیں۔ یہ 
تجویز کرتا ہے کہ زیادہ فن پارے اور فنکار کمیونٹی میں فن کی زیادہ 

 گہرائی پیدا کرتے ہیں۔

ہ مزید فنکاروں کے لئے زیاد
 مواقع

 کہانیاں
کی عکاسی کرنے اور موجودہ اور ماضی کے مسائل کے بارے میں  ےجزبےک کمیونٹی، گرفت میں��نےکوعوامی فن کو اہم تاریخی واقعات 

 سکتا ہے۔  اکی کہانی سن مقاماور  کی عوامی شعور پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ لوگوں
 

ن جہے۔  یجاسکت ئیخیال میں عوامی فن کے ذریعے سناجو آپ کے  تھاہم نے آپ کو کسی خاص کہانی کے بارے میں سوچنے کے لئے کہا 
 فظلفظ بہ لکے ،ان کا اشتراک کیا گیا ہے ںوکہانیجن دیئے گئے ہیں۔ذیل میں ، وہموضوعات)تھیمز( کو ہم نے آپ کی کہانیوں میں سنا ہے

 ۔دیکھیںپرتبصرےآن��ئناور آن��ئن ورکشاپس 
 :میں شیئر کیے ہیں وہ ہیں شمولیت( جو آپ نے اس ز)تھیم اتکہانیوں کے موضوع

  تمام  متعلق سےکیلگری  شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(کسی ع�قے کے نسلی تنوع کو قبول کرنا ضروری ہے۔ نسل پرستی سے نمٹنے اور
ک موقع ہے۔ کے لئےلوگوں   جشن منانے کا ای
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   جس میں آس پاس کے ع�قوں کے مشترکہ تجربات بھی شامل ہوں،جو عوامی فن میں سمائی خ� سے رابطہ ایک ایسی چیز ہے
 جاسکتی ہے۔  

  کی کہانیاں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔  کمیونٹیزمخصوص نسلی  کیشمال مشرق کیلگری 
 امی فن زمین اور عوام سمیت کینیڈا اور کیلگری کے باشندوں کی تاریخ کی کہانی سنا سکتا ہے۔ عو 
  پنے ا ایک کو ہر یہ عوامی فن مشترکات، شفقت، مہربانی، امید، خوشی، تعاون، لچک، بقا اور امن سمیت اہم اقدار کا اظہار کرسکتا ہے۔

  سکتا ہے اور غیرجانبدار رہ سکتا ہے۔کرشامل  اندر
  یادوں کو زندہ کرنے اورعوامی فن یادیں ہمیں اپنے ماضی پر غور کرنے اور اپنے مستقبل کے معنی فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ 

 کردار ادا کرسکتا ہے۔ ایک ہمارے ماضی ، حال اور مستقبل کو م�نے میں 
  ثابت ہوسکتا ہے۔ کچھ خیا�ت میں ذہنی بیماری اور لت پر توجہ عوامی فن تعلیم کی فراہمی اور اہم امور میں آگاہی��نے کا ایک ذریعہ

 ہ کہی دینا شامل ہے؛ رہائشی اسکولوں کے نقصان کو تسلیم کریں، نیز حفاظت کا درس دینے کے لئے عوامی فن کا استعمال کریں اور
 ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہئے۔ 

  ابلرہنے کے ق اور یاد شدہ ، تسلیمہوا نظر آتاکواپنے آپ عوامی فن میں اپنے آپ کی عکاسی دیکھنے کے قابل ہونے سے لوگوں کو 
 مدد ملتی ہے۔  محسوس ہونے میں

  ، جب کہ کچھ مخصوص کہانیوں  کا اشتراک کیا گیا ہے، کمیونٹی کے شراکت کے مجموعی تصور بشمول  پہلے جواب دہندگان
کیلگری میں رہنے والے ان  لوگوں  شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(۔ یہ خاص طور پر کیا گیاریت اور بزرگان کو بطور اہم شناخت رضاکا

 کی قدر دانی کے حق میں تھا جن کی م��متوں کی وجہ سےعالمی وبا  کے دوران وہ زیادہ خطرے کی صورتحال میں رہتے ہیں
  ع�قوں کا تحفظ ایک اور ایسا ع�قہ ہے جس کی عکاسی عوامی آرٹ کے ذریعے کی جاسکتی ہے، قدرتی اثاثوں کی پہچان اور قدرتی

ارم واٹر وں )اسٹ، طوفانی پانی کے ��بکوریڈورز )پولینیٹر کوریڈورز(ں، موسم، جرگ آلود وبشمول شمالی��ئٹس )ناردرن��ئٹس(، پہاڑ
 ۔ وں اور جانوروں کے، پودپانڈز(

  منا سکتا ہے۔ یہ نوجوانوں ، بزرگوں اوراس کا جشن فن ثقافت کو تسلیم اور نسل کے ع�وہ، عوامی LGBTQIA2S +  کا کمیونٹی
میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ خواتین  ہونےمحسوس  خیر مقدمزیادہ  وک کمیونٹیز  (BIPOC)بی آئی پی او سی منا سکتا ہے۔ اس سے جشن

 ہے۔ اکو بااختیار بنانے کا جشن بھی منا سکت

 قسم اور پسندیدہ مقاماتکی فن 
 ہاس سیکشن میں، ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس قسم کا عوامی فن پسند کریں گے اوراسے آپ کہاں مقیم دیکھنا چاہیں گے۔ی

، اور ںیکے نقشے سے باہر تھ پروحیکٹسیکشن آپ کی ترجیحات کو عوامی فن کی قسم اور مقام کے لحاظ سے ظاہر کرے گا۔ان تجاویز کو جو 
، کو اس رپورٹ میں نہیں دکھایا گیا ہے، تاہم، مستقبل کے عوامی فنون کے مواقع پر یںکے دائرہ کار سے باہر تھ پروحیکٹاس وجہ سے اس 

ں کی نشاندہی پتو ۔چونکہ فراہم کردہ پتے ذاتی ہوسکتے ہیں، اس لئے جن مخصوصغور کے لئے ان کو پروجیکٹ ٹیم کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے
اشتراک  ھکی گئی تھی وہ یہاں درج نہیں ہیں۔طول البلد �نگیٹیوڈ( اور عرض البلد )لیٹیٹیوڈ( کے نشانات سمیت تمام پتوں کا پروجیکٹ ٹیم کے سات

 کیا گیا ہے۔

میں  ( (Appendix Cضمیمہ سیہ یہاں آویزاں ہیں اور پورے حصے میں بھی پائی جاسکتی ہیں۔ی )آئیکونز( عوامی فن کی ہر قسم کی شبیہیں
 شامل ہیں۔بھی 
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 بینچز

 سریککے سائیکل 

 چھوٹے مجسمے

 بڑے مجسمے

 فروغ دینا

 دیواری نقاشیاں

 ینرب

 یوٹیلٹی باکس اہوئ پینٹ کیا

 پرفارمنس

 فنکار میں ریزیڈینس

 اسٹریٹ آرٹ
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کی اقسام کے وسیع امکانات کو ظاہر کرتا  ہیں، ان دیکھنے کے خواہاںجن عوامی فنون کو  کیلگری میں  شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(آپ  1تصویر 
 کے دائرہ کار میں ہے۔ پروحیکٹپر سرخ رنگ کا خاکہ جغرافیائی ع�قہ کو ظاہر کرتا ہے جو اس  تصویرہے۔

 
 1تصویر

 عوامی فن کی قسم
۔انہیں ہیں گےکیلگری میں دیکھنا چا شمال مشرقی )نارتھ ایسٹ(پورے کی ان اقسام کی نمائش کریں گی جو آپ  فناس حصے کی تصاویر عوامی 

 تقسیم کیا گیا ہے۔ کے مطابقکی اقسام فن مخصوص عوامی 
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 بنچز

 ۔نے کی نشاندہی کی تھیرکھے جا  ز کہاںآپ نے بینچکے مجموعی ع�قے میں  پروحیکٹسے پتہ چلتا ہے کہ  2تصویر 

 
 2تصویر
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 سائیکل کے ریکس
 .رککہاں رکھے جا نے کی نشاندہی کی تھی۔ سائیکل کے ریکسکے مجموعی ع�قے میں آپ نے  پروحیکٹسے پتہ چلتا ہے کہ   3تصویر 

 

 3تصویر
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 چھوٹے مجسمے

 کہاں رکھے جا نے کی نشاندہی کی تھی۔ وں کوچھوٹے مجسمکے مجموعی ع�قے میں آپ نے  پروحیکٹسے پتہ چلتا ہے کہ   4تصویر 
 

 
 4تصویر
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 بڑے مجسمے

 کہاں رکھے جا نے کی نشاندہی کی تھی۔ بڑے مجسموں کوکے مجموعی ع�قے میں آپ نے  پروحیکٹسے پتہ چلتا ہے کہ   5تصویر 

 

 5تصویر
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 فروغ دینا

 ے کیئےاضافموجودہ بنیادی ڈھانچے میں کے مجموعی ع�قے میں  پروحیکٹکہ  نشان دہی کی تھیںسے پتہ چلتا ہے جہاں آپ نے  6تصویر 
 ۔جاسکتے ہیں

 

 6تصویر
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 دیواری نقاشیاں

کہاں رکھے جا نے کی نشاندہی کی تھی۔ دیواری نقاشیاںکے مجموعی ع�قے میں آپ نے  پروحیکٹپتہ چلتا ہے کہ  سے  7تصویر 

 

 7تصویر

 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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 بینر

 کہاں رکھے جا نے کی نشاندہی کی تھی۔ بینرکے مجموعی ع�قے میں آپ نے  پروحیکٹپتہ چلتا ہے کہ  سے  8تصویر 

 
 8تصویر



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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 یوٹیلٹی باکس اہوئ پینٹ کیا

 ۔میں آپ کی نشان دہی کے مطابق ان یوٹیلٹی باکسز کا پتہ چلتا ہے جو پینٹ کیئے جا سکتے ہیں کے مجموعی ع�قے پروحیکٹسے 9 تصویر

 
 9تصویر



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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 پرفارمنس
 ۔، اس کا پتہ چلتا ہےپرفارمنس کا انعقاد کیا جاسکتا ہے میں آپ کی نشان دہی کے مطابق کہاں کے مجموعی ع�قے پروحیکٹسے  10تصویر 

 
 10تصویر



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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 ریسیڈنس میں فنکار

 میں آپ کی نشان دہی کے مطابق کے مجموعی ع�قے پروحیکٹ

میں فنکار کام کر  ریزیڈینسمیں آپ کی نشان دہی کے مطابق ان جگہوں کا پتہ چلتا ہے جہاں  ع�قےجموعی کے م پروحیکٹسے  11تصویر 
 ۔پائیں

 
 11تصویر

 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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 اسٹریٹ آرٹ

 کہاں رکھے جا نے کی نشاندہی کی تھی۔ اسٹریٹ آرٹکے مجموعی ع�قے میں آپ نے  پروحیکٹسے پتہ چلتا ہے کہ  12تصویر 

 

 12تصویر

 عوامی فن کے لئے ممکنہ مقامات
 ہر کے جواب کے مطابق آپ کی پہلے سوالآپ کی رہائش یا ��زمت کے بارے میں ۔ کمیونٹیز کے حصوں میں بانٹا جاتا ہےکو عام طور پر  سیکشناس 

کی  پشنزآکے  فنعوامی کی جغرافیائی حدود میں  پروحیکٹاس جہاں  زکی فہرست یہاں دی گئی ہےنہیں ہوتی ہے۔ صرف ان کمیونٹیعکاسییہاں کمیونٹی کی 
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امل ، بلکہ ، تصاویر میں شز ہیںبارڈرں  کمیونٹی کی بارڈرزیہضروری نہیں کہ کی نشاندہی کرتی ہے۔  بارڈرزشناخت کی گئی تھی۔ ہر تصویر سڑک کی 
مال شہے کیونکہ تمام شمال مشرق کی ہیں۔  کواڈرینٹ کی نشان دہی نہیں کی گئیکرتی ہیں۔ کسی بھی تصویر میں  ونسے تجاوز���ں کی سرحدیں کچھ حص

 ۔ ان کا اشتراک کیا گیا ہے اتھ اور پروجیکٹ ٹیم کے س کی گئی ہےیہاں نہیں  عکاسیتجاویز کی کیلگری سے باہر کی  مشرقی )نارتھ ایسٹ(

 کسی قسم کے عوامی فن کے لئے کسی ممکنہ مقام کا انتخاب کرتے وقت ، آپ میں سے بیشتر نے مندرجہ ذیل پرغور کیا :

 فن کے معیار، جس میں سائز ، فعالیت اور اس کو برقرار رکھنے کی کوشش شامل ہیں .1
 ��ے کو خوبصورت بنانے کی ص��یتکسی اس کے کرنے کی جگہ، بشمول  نصبعوامی فن کو  .2
کسی جگہ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے ، بشمول مصروف روڈ ویز یا واک ویز، داخلے کے مقامات، رہائشی ���ں کو کاروباری / صنعتی  .3

 اس کاحصہ حفاظت میںاس کی  ��وں سے جوڑنا ، کسی چیز کو یادگار بنانے ، اور 

، میٹیس  (.Stoney Tr)ٹریلاسٹونی  ےحدودہے اور اس ک (Redstone)اور ریڈ اسٹون   (Skyview Ranch)رینچاسکائی ویو 13تصویر 
اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجویز پیش ۔ ہیں(.Country Hills Blvd)بولیوارڈ اور کنٹری ہلز(.Metis Tr)یلٹر

 کی ہے ان تمام کی فہرست یہاں درج ہے۔

 
 13تصویر

 

 

 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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 96،  (.St 36)اسٹریٹ 36،  (.Country Hills Blvd)ہے اور اس کے کنٹری ہلز بولیوارڈ.   (Cityscape)سِٹی اسکیپ  14تصویر 
تمام کی اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجویز پیش کی ہے ان ہیں۔ (.St 68)اسٹریٹ 68ور ا(.Ave 96)ایوینیو

 فہرست یہاں درج ہے۔

 

 14تصویر
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 Harvest Hills)ڈرہارویسٹ ہلز بولیوا،  (.Stoney Tr) ٹریلہے اور اس کے حدود اسٹونی   (Northern Hills) ناردرن ہلز15تصویر 
Blvd.)  ٹریل، ڈیئر فوٹ(Deerfoot Tr.) ایوینیو 96اور(96 Ave.) ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجویز اس ہیں۔

 پیش کی ہے ان تمام کی فہرست یہاں درج ہے۔

 
 15تصویر
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 / Beddington Heights / Huntington Hills/Greenview)وٹ بزنس سینٹرئرفہنٹنگٹن ہلز / گرین ویو / ڈی/  بیڈینگٹن ہائٹس 16تصویر 

Deerfoot Business Centre) ڈارویلوبیڈنگٹن باس کے حدود اور ہے(Beddington Blvd.) ٹٹریسا، سینٹر(Centre St.) ،11 ٹ ریٹاسٹ
(11St.) ٹریلاور بیڈنگٹن(Beddington Tr.)جن اقسام کی کی تجویز پیش کی ہے ان تمام کی  ےاس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن ک۔ یںہ

 فہرست یہاں درج ہے۔

 
 16تصویر
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 96، (.Ave 80)ایوینیو  80، (.St 36)سٹریٹ  36اس کے حدود اور ہے (Saddle Ridge)سیڈل رج ، (Savanna)نااواس 17تصویر 
کی اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجویز پیش کی ہے ان تمام ۔  ہے(.St 60)سٹریٹ 60، (.Ave 96)ایوینیو

 فہرست یہاں درج ہے۔

 

 
 17تصویر

 

 

 

 

 

 

 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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ایوینیو  80،(.Ave 96)ایوینیو 96،(.St 60)سٹریٹ 60اس کے حدود اور ہے جو کہ جاری ہے، (Saddle Ridge)سیڈل رج  18تصویر 
(80 Ave.)ٹریلاسٹونی اور(Stoney Tr.)اقسام کی کی تجویز پیش کی ہے ان تمام کی اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن ۔  ہے

 فہرست یہاں درج ہے۔

 
 18تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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فیلکن رج بولیوارڈ ،(.Stoney Tr)ٹریلاسٹونی ،(.Ave 80)ایوینیو 80کے حدود اور اس   ہے(Taradale) ٹاراڈیل ہے  19تصویر 
(Falconridge Blvd.)ایوینیو  64اور(64 Ave.)اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجویز پیش کی ہے ان تمام ۔ ہیں
 کی فہرست یہاں درج ہے۔

 

 19تصویر
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سیڈل ،(.Saddlemont Blvd)سیڈلمونٹ بولیوارڈ اس کے حدود اورجو کہ جاری ہےہے،   (Taradale)ٹاراڈیل 20تصویر 
اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن ۔  ہے (.Stoney Tr)ٹریلاسٹونی اور (.Taravista Dr)ٹاراویسٹاڈرائو،(.Saddlefield Dr)ڈرائوفیلڈ

 ان تمام کی فہرست یہاں درج ہے۔ یںیز پیش کی ہاوکے جن اقسام کی کی تج

 

 20تصویر
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ایوینیو  Falconridge Blvd(،th64.(فیلکن رج بولیوارڈ ،)Ave 80.(ایوینیو 80س کے حدود ااور ہے )Martindale(مارٹن ڈیل 21تصویر 
)Ave. th64( ٹریلمیٹساور).Tr Metis( اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجاویز پیش کی ہیں ان تمام کی ۔  یںہ

 فہرست یہاں درج ہے۔

 

 21تصویر
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فیلکر رج ،(.Ave 64)ایوینیو 64،(.Metis Tr)ٹریلاس کے حدود میٹس اور،  ہے(Castleridge)رج لکیس 22تصویر 
اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی ۔  یںہ (.McKnight Blvd)بولیوارڈمیک نائٹاور (.Falconridge Blvd)بولیوارڈ

 یہاں درج ہے۔ تجاویز پیش کی ہیں ان تمام کی فہرست

 

 22تصویر
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 64،(.Stoney Tr Tr)ٹریلاسٹونیاس کے حدود اور،  یںہ(Coral Springs)اور  کورل اسپرنگز(Falconridge)فیلکن رج 23تصویر 
اس ع�قے کے لئے آپ نے ۔  یںہ (.McKnight Blvd)بولیوارڈاور میک نائٹ(.Falconridge Blvd)فیلکر رج بولیوارڈ ،(.Ave 64)ایوینیو

 عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجاویز پیش کی ہیں ان تمام کی فہرست یہاں درج ہے۔

 

 23تصویر
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میریڈیئن  ،(Bridgeland-Riverside)ریورسائڈ -برج لینڈ ، (Tuxedo Park)سڈو پارکیکٹ،(Renfrew)رینفریو 24تصویر 
(Meridian) اور مے لینڈ ہائٹس(Mayland Heights)ٹریٹسینٹر ساس کے حدوداور،  یںہ(Centre St)رائو، میموریل ڈ(Memorial Dr.) 

اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجاویز پیش کی ہیں ان ۔  یںہ (.Ave 32)یوایوین 32اور (.Barlow Tr)ٹریل ، بارلو 
 یہاں درج ہے۔تمام کی فہرست 

 

 24تصویر
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میک نائٹ ،(.Barlow Tr)ٹریل بارلو اس کے حدوداور،  یںہ(Whitehorn)وائٹ ہارناور (Horizon)نوہورائز 25تصویر 
فن کے جن اقسام کی اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی ۔  یںہ (.Ave 32)یوایوین 32اور(.St 52)سٹریٹا 52،  (.McKnight Blvd)بولیوارڈ

 کی تجاویز پیش کی ہیں ان تمام کی فہرست یہاں درج ہے۔

 

 25تصویر
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 Stoney)اسٹونی ٹریل،(.McKnight Blvd)بولیوارڈمیک نائٹ،(.St 52)سٹریٹا 52اس کے حدوداور،  ہے (Temple)ٹیمپل26تصویر 
Tr.)یوایوین 32اور(32 Ave.) ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجاویز پیش کی ہیں ان تمام کی فہرست یہاں اس ۔  یںہ

 درج ہے۔

 

 26تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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اسٹونی  (.Ave 32)یو،ایوین 32اس کے حدوداور،  یںہ(Monterey Park)مونٹیرے پارک اور  (Pineridge)رج نپِ 27تصویر 
اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجاویز ۔  یںہ(.St 52)سٹریٹا 52اور (.Ave 16)ایوینیو 16،(.Stoney Tr)یلٹر

 پیش کی ہیں ان تمام کی فہرست یہاں درج ہے۔

 

 27تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
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بارلو ٹریل ،  (.Ave 16)ایوینیو 16، (.St 52)سٹریٹا 52اس کے حدوداور،  یںہ(Sunridge)سن رجاور  (Rundle)رونڈل  28تصویر 
(Barlow Tr.) یو،ایوین 32اور(32 Ave.) اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجاویز پیش کی ہیں ان تمام کی ۔  یںہ

 فہرست یہاں درج ہے۔

 

 28تصویر
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، (.St 52)سٹریٹا  52،  (.Ave 16)ایوینیو 16د  اس کے حدواور،  یںہ(Marlborough) مارلبورو اور (Franklin) فرینکلن  29تصویر 
اس ع�قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے جن اقسام کی کی تجاویز پیش ۔  یںہ (.Barlow Tr)،بارلو ٹریلاور (.Memorial Dr)میموریل ڈرائو 

 ہے۔کی ہیں ان تمام کی فہرست یہاں درج 

 

 29تصویر
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اسٹونی ، (.Ave 16)ایوینیو 16اس کے حدود  اور،  یںہ(Abbeydale) ایبی ڈیلاور ((MarlboroughPark) مارلبورو پارک  30تصویر 
عوامی فن کے جن اقسام کی  اس ع�قے کے لئے آپ نے۔  یںہ(.St 52)سٹریٹا  52اور (.Memorial Dr) میموریل ڈرائو ،(.Stoney Tr)ٹریل

 کی تجاویز پیش کی ہیں ان تمام کی فہرست یہاں درج ہے۔

 

 30تصویر
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اس ��قے کے لئے آپ نے عوامی فن کے کے آس پاس کے ��قے کی ہے۔ (Calgary International Airport)کیلگری بین ا�قوامی ہوائی اڈے 31تصویر 
کی کی تجاویز پیش کی ہیں ان تمام کی فہرست یہاں درج ہے۔جن اقسام 

 

 31تصویر

 تبصرے ٹِم()َوربَ لفظ بہ لفظ 
کیے  جمع اس رپورٹ میں بیان کردہ شمولیت کے ذریعے آن��ئنکہ تبصرے میں تمام آراء ، مشورے، تبصرے اور پیغامات شامل ہیں جو ِٹم( )َوربَ لفظ بہ لفظ

لفظ بہ میں  2021جون کا جائزہ لیا گیا ہے اور پروجیکٹ ٹیم کو پروجیکٹ کے فیصلے کرنے میں غور کرنے کے لئے فراہم کی گئی ہے۔ آراءگئے تھے۔ تمام 
  ۔شائع  کی جائے گی پرtwww.engage.calgary.ca/NEpublicarرپورٹ ٹِم(  )َوربَ لفظ 

http://www.engage.calgary.ca/NEpublicart
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 Appendix A – Notice of Motion)2020 -1168نوٹس آف موشن پی ایف سی  –Aضمیمہ 
PFC2020-1168) 
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 لیت کے اصولشمو–((B Appendix B ضمیمہ
 

ے ٹی اور اسٹیک ہولڈرز ک، فیصلہ سازی کو متاثر کرنے کے لئے معلومات جمع کرنے کے لئے سِ شمولیت کا مطلب ہےکیلگری میں  آف سٹی
 :یہ ہے شمولیت مابین بامقصد مکالمہ۔ 

 براہ راست متاثرہ اور بالواسطہ اثر انداز دونوں شہریوں کی ضروریات اور آوازوں کو سننے پر توجہ مرکوز؛  شہری مرکوز 
 ثابت کرکے کہ شمولیت کے عمل  یہ لئےان کو برقرار رکھنے کے  کرتا ہےٹی اپنے شہریوں اور اسٹیک ہولڈرز سے جو وعدے سِ جوابدہ

 ؛ شمولیت کے منظور شدہ منصوبوں کے مطابق ہیں انجاماتکے نتائج اور
 ؛ کرتے ہوئے ، براہ راست یا بالواسطہ اثر انداز ہونے والوں تک پہنچنے، شامل کرنے اور سننے کے لئے سب سے بہتر کوششیںجامع 
   ؛ کرکےشہریوں اور اسٹیک ہولڈرز کی موثر مصروفیت کے لئےکافی وقت اور وسائل مختص ر عزم ہے،پ 
 شہریوں اور اسٹیک ہولڈر کے خدشات کو قبول کرتے ہوئے؛،  تا ہےجوابی رد عمل کر 
 ۔ تے ہوئےواضح اور مکمل معلومات فراہم کر متعلقفیصلے کے عمل ، طریقہ کار اور رکاوٹوں کے ، ہے شفاف 

 ۔

 (CS009) ٹی کے عزم کا خاکہ پیش کیا گیا ہے! پالیسیمیں شفاف اور جامع مشغولیت کے عمل مینسِ ! شمولیت
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 کی شبیہیں )آئکونز( فنعوامی  –((Appendix Cضمیمہ سی
 

 

 بینچز

 سائیکل کے ریکس

 چھوٹے مجسمے

 بڑے مجسمے

 فروغ دینا

 

 دیواری نقاشیاں

 بینر

 یوٹیلٹی باکس اہو پینٹ کیا

 پرفارمنس

 ریزیڈینس میں فنکار

 اسٹریٹ آرٹ
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 زگرافک ریکارڈنگ–((DAppendix Dضمیمہ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
 ((1)فیز 1وی ہرڈ( )مرحلہ  ٹجو ہم نے سنا )وا: اسٹیک ہولڈر کی جوابی ا��ع

 2021مئی،  31

 

51/54 

 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
 ((1)فیز 1وی ہرڈ( )مرحلہ  ٹجو ہم نے سنا )وا: اسٹیک ہولڈر کی جوابی ا��ع

 2021مئی،  31

 

52/54 
 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
 ((1)فیز 1وی ہرڈ( )مرحلہ  ٹجو ہم نے سنا )وا: اسٹیک ہولڈر کی جوابی ا��ع

 2021مئی،  31

 

53/54 



 نارتھ ایسٹ عوامی فن
 ((1)فیز 1وی ہرڈ( )مرحلہ  ٹجو ہم نے سنا )وا: اسٹیک ہولڈر کی جوابی ا��ع

 2021مئی،  31

 

54/54 

 


