
ਓਲਡ ਟਾਊਨ/ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਚੱ

BIPOC ਆਰਟ ਿਬਲਬੋਰਡ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟਸ ਕਾਉ ,ਿਸਲ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਪ3ੋਜੈਕਟ ਿਜਸ ਲਈ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਸ਼ਿਹਰ ਦਆੁਰਾ(City of Victoria's Par/cipatory 

Budge/ng Ini/a/ve)  ਫਿੰਡਗੰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇSTEPS ਪਬਿਲਕ ARTS ਦਆੁਰਾ ਹਰੋ  ਸਹਲੂਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ

ਪ@ੋਜੈਕਟ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ

Lək̓ʷəŋən ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤH ਸੰਚਾਿਲਤ,ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟਸ ਕJਸਲ (VAC) STEPS ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ

ਦ ੇਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਿਦਦੰੀ ਹ ੈਜੋ ਕਾਲੇ,ਸਵਦੇਸ਼ੀ,ਜਾਂ ਰਗੰ ਦ ੇਿਵਅਕਤੀ ਵਜH ਜਾਣ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ

ਅਸਥਾਈ ਦ-ੋਅਯਾਮੀ ਆਰਟਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਜਮNਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹਵੋਗੇਾ ਜੋ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਦ ੇਓਲਡ ਟਾਊਨ ਿਵਚੱ ਸਟਰੋ ਅਤੇ

ਹਰੇਾਲਡ ਦ ੇਕਨੋQ 'ਤ ੇਸਿਥਤ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟ ਕਾਉ ,ਿਸਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੈਲਰੀ ਸਪੇਸ ਦ ੇਬਾਹਰਲੇ ਿਹਸੱੇ 'ਤ ੇਿਡਜੀਟਲ ਰਪੂ ਿਵਚੱ ਿਪ3ੰਟ

ਅਤ ੇਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਿਸਟੀ ਆਫ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟ ਕJਸਲ ਜੀਵਤੰ 

ਜਨਤਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹ ੈਜੋ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਿਵਿਭਨੰਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉ ,ਦੀ ਹ।ੈ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ੇਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ  ਸਫਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨੰੂ $2,500 (ਟਕੈਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪ3ਾਪਤ ਹਵੋਗੇੀ। ਛਪਾਈ ਅਤ ੇਸਥਾਪਨਾ

ਦ ੇਖਰਚੇ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟਸ ਕJਸਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵੋਗੇੀ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਫੀਸ ਨਹT ਹ।ੈ ਚਣੁੀ ਗਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ

ਪ3ਮੁੱਖ 10'x10' ਿਬਲਬੋਰਡ 'ਤ ੇਪ3ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਇਹ ਕਮੰ ਬਸੰਤ 2025 ਤਕੱ ਪ3ਦਰਿਸ਼ਤ ਹਵੋਗੇਾ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲਾਕਾਰ ਕਲੋ 

ਰਹਗੇਾ, ਿਪ3ੰਟ ਕੀਤਾ ਿਬਲਬੋਰਡ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟਸ ਕJਸਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਇਹ ਿਕਥੱੇ ਸਿਥਤ ਹਵੋਗੇਾ 

ਿਜਵU ਿਕ ਓਲਡ ਟਾਊਨ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ  ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਭਿਵਖੱ ਦ ੇਕਲਾ+ਤਕਨੀਕੀ ਹਬੱ

ਵਜH ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈਇਹ BIPOC ਿਬਲਬੋਰਡ ਇੱਕ ਅਿਨੱਖੜਵਾਂ ਤਤੱ ਹਵੋਗੇਾ ਜੋ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਗਿਰਕ-ਿਵਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਦੇ

ਮਹਤੱਵ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਪ3ਤੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰ ੇਯਾਦ ਿਦਵਾਉ ,ਦਾ ਰਹਗੇਾ। . ਆਰਟਵਰਕ ਲਈ ਸਾਈਟ ਸਟਰੋ ਅਤੇ

ਹਰੇਾਲਡ ਦ ੇਕਨੋQ 'ਤ ੇਸਿਥਤ ਓਲਡ ਟਾਊਨ ਿਵਚੱ VAC ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਦ ੇਬਾਹਰਲੇ ਿਹਸੱੇ ਿਵਚੱ ਸਿਥਤ ਹਵੋਗੇੀ। ਇਮਾਰਤ 'ਤ ੇਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਪ3ੰਟ ਕੀਤ ੇਕਮੰ ਦਾ ਅਸਲ ਆਕਾਰ 10 ਫੁਟੱ ਲੰਬਾ ਅਤ ੇ10 ਫੁਟੱ ਚੌੜਾ ਹਵੋਗੇਾ



ਚੋਣ ਪ@ਿਕਿਰਆ 

ਚੋਣ ਪ3ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ BIPOC ਕਲਾਕਾਰਾਂ/ਿਕਊਰਟੇਰਾਂ/ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮZਬਰਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਨQਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਜਊਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵਗੇੀ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਇਹ ਪ3ੋਜੈਕਟ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵG ਦਣੇੀ ਹ ੈ

ਿਬਨ\ਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿਵਕਟਰੋੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਿਜਨNਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਕਲਾ ਪ3ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 

ਲਈ BIPOC ਦਆੁਰਾ ਚਿੁਣਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਿਦਲਚਸਪੀ ਰਖੱਣ ਵਾਲੇ ਿਬਨHਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 01 ਸਤਬੰਰ, 2022 ਨੰੂ 11:59 PM PST ਤਕੱ 

ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਮNਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤH ਬਾਅਦ ਪ3ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹT ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

ਕਿੋਲਨ ਿਜ਼ਪ 

ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ ਮੈਨQਜਰ 

STEPS ਜਨਤਕ ਕਲਾ   
collin@stepspublicart.org 

ਯੋਗਤਾ 

ਇਸ ਮੌਕ ੇਲਈ ਯੋਗ ਹਣੋ ਲਈ ਿਬਨ\ਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਿਵਕਟਰੋੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਜ ੋਕਾਲੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਰਗੰ ਦ ੇ

ਿਵਅਕਤੀ [BIPOC] ਵਜH ਜਾਣ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਿਬਨ\ਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਧੱ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ3ਸਤ ਦੀ 

ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਵG ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ  ਹ ੈ

ਪ3ਸਤਾਿਵਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਿਵਚੱ ਪ3ਣਾਲੀਗਤ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਬਾਰ ੇਸੰਕਤੇ ਿਦਖਾ ਰਹੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈਜਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾ ਂਖੇਤਰਾਂ 

ਿਵਚੱ BIPOC ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਈੋ ਜੀਿਵਤ ਅਨੁਭਵ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਪ3ਸਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਚੱਤਿਰਤ, ਪUਟ, ਿਡਜੀਟਲ, ਫਟੋਗੋ3ਾਿਫਕ, ਕਲੋਾਜ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਰਟਵਰਕ ਿਵਚੱ ਵਰਤਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਜਸਨੰੂ ਦ-ੋਅਯਾਮੀ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਰਪੂ 

ਿਵਚੱ ਦਬੁਾਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਸT ਪੂਰ ੇਕਮੰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ, ਨਾ ਿਕ ਅੱਧੇ ਰਪੂਰਖੇਾ ਵਾਲੇ ਸਕਚੈ ਦੀ। 

ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਦ ੇਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਿਬਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

ਪ@ੋਜੈਕਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲ: ਮਈ 2022 - ਅਗਸਤ 2022 

ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ: ਸਤਬੰਰ 01, 2022 

ਚਣੁ ੇਗਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ: ਅਕਤੂਬਰ 2022 

ਆਰਟਵਰਕ ਸਥਾਪਨਾ: ਨਵਬੰਰ/ਦਸੰਬਰ 2022 

ਜਨਤਕ ਲਾਂਚ: ਦਸੰਬਰ 2022 

mailto:collin@stepspublicart.org


ਇਸ ਪ@ਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ 

ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਕਮੰ ਨੰੂ ਵਡੱਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋਗੇੀ ,ਇਸ ਪ3ਸਤਾਵ ਲਈ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਿਵਚੱ ਮੁਕਮੰਲ ਹਈੋ ਕਲਾਕਾਰੀ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਇਹ 10 MB ਤH ਵਡੱੀ ਨਹT ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਅੰਿਤਮ ਕਲਾ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟ ਕJਸਲ ਨੰੂ 600dpi CMYK JPG ਜਾ ਂTIFF ਦ ੇਤਰੌ 'ਤ ੇਇਲੈਕਟ3ਾਿਨਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪ3ਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਜਦH ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਅੰਤਮ 10’ x 10 ਿਚੱਤਰ ਤਕੱ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਪ3ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਲਾਕਾਰ: 

● ਸਵ-ੈਪਛਾਣ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ, ਕਲਾਤਮਕ ਿਪਛੋਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ 

● ਕਲਾਤਮਕ ਸੀਵੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਲਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਰਪੂਰਖੇਾ; 
● ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਿਬਆਨ (500 ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਾਂ ਘੱਟ); 

● 10 MB ਤH ਵਡੱ ੇਨਾ ਹਣੋ ਵਾਲੇ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਿਵਚੱ ਸਕਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁਕਮੰਲ ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਪ3ਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ।ੋ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ STEPS ਦ ੇਪਬਿਲਕ ਆਰਟ ਮੈਨQਜਰ, ਕਿੋਲਨ ਿਜ਼ਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 
collin@stepspublicart.org 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਆਰਟਸ ਕਾਉ Lਿਸਲ ਬਾਰ ੇ

1968 ਿਵਚੱ ਸਥਾਿਪਤ,ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟਸ ਕJਸਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ 

ਸੰਸਥਾ,ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟਸ ਕJਸਲ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਿਵਚੱ ਹਰ ਸਾਲ ਸZਕੜ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈਿਜਸ ਿਵਚੱ ਦਸ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੈਟਲੇਾਈਟ,ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੈਲਰੀ,ਇੱਕ ਮਾਿਸਕ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ,ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਤਮਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਸਟੈਪਸ ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ 

STEPS ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਹ,ੈ  

STEPS ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਹ ੈਜ ੋਜਨਤਕ ਕਲਾ ਅਤ ੇਰਚਨਾਤਮਕ ਪਲੇਸਮੇਿਕਗੰ ਦਆੁਰਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 

ਅਤ ੇਸੰਮਿਲਤ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਅਸT ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ,ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਆਰਟਸ ਅਤ ੇਿਬਲਿਡਗੰ ਪ3ੋਗਰਾਮਾਂ 

ਿਵਚੱ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ ਰਾਹT ਸ਼ਿਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਤੰ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵਚੱ ਬਦਲ ਰਹ ੇਹਾਂ। Stepspublicart.org 
  

ਓਪਨ ਹਾਊਸ 
  
"ਿਡਿਮਸਿਟਫਾਇੰਗ ਪਬਿਲਕ ਆਰਟ" ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 15 ਜੂਨ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਹਵੋਗੇਾ 

https://stepspublicart.zoom.us/j/86009108186?
pwd=ZndCTnBCeEN3dk4wTVdiZzNjUEdUUT09 

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜਨਤਕ ਕਲਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚੱ ਕਲਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਿਜਸਦਾ ਰਪੂ,ਕਾਰਜ ਅਤ ੇਅਰਥ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ3ਿਕਿਰਆ ਦਆੁਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹ ੈਿਜਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤ ੇਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹਨ। ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟ 

ਕJਸਲ ਕਲੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਿਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਰਦੱ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਕਲਾਕਾਰ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟ ਕJਸਲ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ 

mailto:collin@stepspublicart.org
https://stepspublicart.zoom.us/j/86009108186?pwd=ZndCTnBCeEN3dk4wTVdiZzNjUEdUUT09
https://stepspublicart.zoom.us/j/86009108186?pwd=ZndCTnBCeEN3dk4wTVdiZzNjUEdUUT09


ਦਆੁਰਾ ਕਮੰ ਦੀ ਫਟੋ ੋਿਖੱਚਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ QR ਕਡੋ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੇਕਾਰਡ ਰਾਹT ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਵਗੇਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ

ਬਾਇਓ ਅਤ ੇਕਲਾਕਾਰ ਦ ੇਿਬਆਨ ਵਲੱ ਲੈ ਜਾਵਗੇਾ, ਜੋ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਆਰਟ ਕJਸਲ ਅਤ ੇSTEPS ਦ ੇਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ,ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਖਾਿਤਆਂ ਅਤ ੇਵbਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਵਰਿਤਆ ਜਾਵਗੇਾ।


