ਓਲਡ ਟਾਊਨ/ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ
BIPOC ਆਰਟ ਿਬਲਬੋਰਡ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਿਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਿਜਸ ਲਈ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ(City of Victoria's Participatory
Budgeting Initiative) ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ STEPS ਪਬਿਲਕ ARTS ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

̓ʷəŋən ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਿਲਤ,ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ (VAC) STEPS ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ
Lək
ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲੇ ,ਸਵਦੇਸ਼ੀ,ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਅਸਥਾਈ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਆਰਟਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜੋ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਓਲਡ ਟਾਊਨ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਅਤੇ
ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟ ਕਾਉਂਿਸਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੈਲਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ
ਅਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸਟੀ ਆਫ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਜੀਵੰਤ
ਜਨਤਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ $2,500 (ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ
ਦੇ ਖਰਚੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ 10'x10' ਿਬਲਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਸੰਤ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ
ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਿਬਲਬੋਰਡ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਓਲਡ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕਲਾ+ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਬ

ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,ਇਹ BIPOC ਿਬਲਬੋਰਡ ਇੱਕ ਅਿਨੱ ਖੜਵਾਂ ਤੱਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜੋ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕ-ਿਵਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਦੇ

ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। . ਆਰਟਵਰਕ ਲਈ ਸਾਈਟ ਸਟੋਰ ਅਤੇ

ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਓਲਡ ਟਾਊਨ ਿਵੱਚ VAC ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਆਕਾਰ 10 ਫੁਟ
ੱ ਲੰ ਬਾ ਅਤੇ 10 ਫੁਟ
ੱ ਚੌੜਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ

ਿਕਿਰਆ

ਚੋਣ

ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ BIPOC ਕਲਾਕਾਰਾਂ/ਿਕਊਰੇਟਰਾਂ/ਕਿਮਊਿਨਟੀ

ਜਾਵੇਗੀ। ਿਸਰ
ਅਰ

ਿਕ

ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਇਹ

ਬਰਾਂ/ਵਪਾਰਕ

ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਜਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ

ਜੈਕਟ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਣੀ ਹੈ

ਿਬ ਕਾਰ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਜ

ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾ

ਜੈਕਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ

ਲਈ BIPOC ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਬ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 01 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ 11:59 PM PST ਤੱਕ
ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜ

ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ

ਅਰ ਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਕੋਿਲਨ

ਬਾਅਦ

ਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨ

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ

ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ ਮੈ ਜਰ

STEPS ਜਨਤਕ ਕਲਾ
collin@stepspublicart.org

ਯੋਗਤਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਿਬ ਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲੇ , ਸਵਦੇ , ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ
ਿਵਅਕਤੀ [BIPOC] ਵ

ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਬ ਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰ ਸਤ ਦੀ

ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਕ

ਿਡ ਈਨ ਕਰਨਾ

ਹੈ

ਸਤਾਿਵਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਿਵ ਅਲ ਆਰਟਸ ਿਵੱਚ

ਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕਤੇ ਿਦਖਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ

ਿਵੱਚ BIPOC ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਿਵਤ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਚੱਤਿਰਤ,

ਟ, ਿਡਜੀਟਲ, ਫੋਟੋ ਿਫਕ, ਕੋਲਾਜ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਰਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅ

ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਿਕ ਅੱਧੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਸਕੈਚ ਦੀ।

ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਿਬਆਨ ਲਾ ਮੀ ਹੈ।
ਜੈਕਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲ: ਮਈ 2022 - ਅਗਸਤ 2022
ਸਬਿਮ ਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ: ਸਤੰਬਰ 01, 2022

ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਕਤੂਬਰ 2022
ਆਰਟਵਰਕ ਸਥਾਪਨਾ: ਨਵੰਬਰ/ਦਸੰਬਰ 2022

ਪ੍ਰ

ਸ਼ੀ

ਗ੍ਰਾ

ਹੀਂ

ਪ੍ਰੋ

ਨੇ

ਪੇਂ

ਨ੍ਹਾਂ

ਮੈਂ

ਪ੍ਰਾ

ਨੈ

ਸ਼

ਪ੍ਰ

ਤੋਂ

ਪ੍ਰੋ

ਨੈ

ਜ਼

ਪ੍ਰ

ਸੀਂ

ਨੈ

ਜੋਂ

ਜ਼ੂ

ਮ੍ਹਾਂ

ਨੇ

ਜ਼ਾ

ਫ਼

ਜ਼

ਵੇਂ

ਵੇਂ

ਜ਼ਿ

ਸ਼

ਪ੍ਰ

ਪ੍ਰ

ਸ਼

ਜ਼ੀ

ਜ਼ੀ

ਜਨਤਕ ਲਾਂਚ: ਦਸੰਬਰ 2022

ਨੈ

ਪ੍ਰ

ਪ੍ਰੋ

ਚੋ ਣ

ਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਕੀ ਹਨ

ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਿਤਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ,ਇਸ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ 10 MB

ਅੰਿਤਮ ਕਲਾ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟ

ਵੱਡੀ ਨ

ਜ

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਤਾਵ ਲਈ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ ਹੋਈ ਕਲਾਕਾਰੀ

ਸਲ ਨੂੰ 600dpi CMYK JPG ਜਾਂ TIFF ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈ ਕ ਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਮ 10’ x 10 ਿਚੱਤਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਲਾਕਾਰ:

● ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ, ਕਲਾਤਮਕ ਿਪਛੋਕੜ

ਦਾਨ ਕੀਤੀ

ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

● ਕਲਾਤਮਕ ਸੀਵੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਲਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ;
● ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਿਬਆਨ (500

ਬਦ

ਾਂ ਘੱਟ);

ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ ਿਵ ਅਲ

● 10 MB

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ STEPS ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ ਮੈ ਜਰ, ਕੋਿਲਨ
collin@stepspublicart.org

ਸਤਾਵ ਪੇ

ਕਰੋ।

ਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟਸ ਕਾ ਿਸਲ ਬਾਰੇ
1968 ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ,ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟਸ
ਸੰਸਥਾ,ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟਸ

ਸਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ

ਸਲ ਕਈ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ

ਕੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਸ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੈਟਲ
ੇ ਾਈਟ,ਇੱਕ ਪੇ ਵਰ ਗੈਲਰੀ,ਇੱਕ ਮਾਿਸਕ ਲੈ ਕਚਰ ਲੜੀ,ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਮਾਹੀ ਮੈਗ ਨ

ਮਲ ਹਨ

ਸਟੈਪਸ ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ
STEPS ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮੁਨਾ

ਸੰਗਠਨ ਹੈ,

STEPS ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮੁਨਾ

ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਤ ਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅ
ਿਵੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾ

ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਲੇ ਸਮੇਿਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਗਤੀ ਲ
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ,ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਿਬਲਿਡੰਗ

ਿਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। Stepspublicart.org

ਗਰਾਮਾਂ

ਓਪਨ ਹਾਊਸ
"ਿਡਿਮਸਿਟਫਾਇੰਗ ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ" ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈ ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 15 ਜੂਨ,

ਮ 6 ਵਜੇ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ

https://stepspublicart.zoom.us/j/86009108186?
pwd=ZndCTnBCeEN3dk4wTVdiZzNjUEdUUT09
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਨਤਕ ਕਲਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਕਲਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਰੂਪ,ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਜਨਤਕ
ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਾ

ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ

ਲੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇ ਵਰ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਭਾ ਣ ਹਨ। ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟ
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ਪ੍ਰੋ
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ਕੌਂ

ਪ੍ਰ

ਪ੍ਰ

ਜ਼ੂ

ਸ਼

ਟ੍ਰਾ

ਸ਼ਾ

ਪ੍ਰ

ਜ਼ੀ

ਸ਼ਾ

ਸ਼ੇ

ਪ੍ਰ

ਜ਼ਿ

ਸੈਂ

ਸ਼

ਸ਼ਾ

ਸ਼

ਸੀਂ

ਨੇ

ਫ਼ਾ

ਫ਼ਾ

ਸ਼ੈ

ਕੌਂ

ਜਾਂ

ਹੀਂ

ਸ਼

ਜ਼ਾ

ਸ਼

ਸ਼ਾ

ਕੌਂ

ਹੀਂ

ਸ਼ੇ

ਤੋਂ

ਕੌਂ

ਉਂ
ਤੋਂ

ਪ੍ਰ

ਸਲ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਡ ਈਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟ

ਦੋਂ

ਕੌਂ

ਇਸ

ਸਲ ਦੇ ਸਟਾ

ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਖੱਚਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ

ਬਾਇਓ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਿਬਆਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ STEPS ਦੇ ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ,ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਖਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

