
 

 

  

જૂન 15, 2018 

 

નશેનલ ઇન્ડિજનસ પીપ્લસ િ ે(રાષ્ટ્રીય સ્વદશેી લોકોનો દદવસ) ઉજવણી 

ગરુુવાર, જૂન 21 ∙ ગાિડન સ્્વરૅ 

 

બ્રામ્પટન, ઓડટેદરયોોઃ ફસ્ટડ નેશડસ, ઇનુઇટ અન ેમેદટસનો વારસો, વૈન્વધ્યસભર સંસ્કૃન્િઓ અન ેશે્રષ્ઠ ઉપલન્ધિઓ ઉજવવી જ્યારે સીટી ઓફ 

બ્રામ્પટન આ ખાસ દદવસન ેગાિડન સ્્વૅર, િાઉનટાઉન બ્રામ્પટનમા ંઉજવવા પીલ એબોરીજીનલ નટેવકડ સાથે ભાગીદારી કરશે. 

બ્રામ્પટનની નેશનલ ઇન્ડિજનસ પીપ્લસ િે ઉજવણીમા ંપરફોરમડસ, નૃત્ય, જુસ્સાદાર બોિ-પાઠ (ન્સ્પદરટેિ ટીચ ંગ્સ), અન ેસંખ્યાબિં 

શૈક્ષન્ણક ઘટકોની ઝાંખીનો સમાવશે થશે. આ દદવસ પીલ રીજીયનમાં સ્વદેશી લોકોના સમૃદ્િ ઇન્િહાસની ઝાંખી કરાવશે અન ેઆપણાં 

સમુદાયમા ંએક સારી સમજ ઊભી કરશે. ઉદઘાટન સમારભં, પુરુષો અન ેમન્હલાઓના પરપંરાગિ અન ેસમકાલીન નૃત્યો, જીવંિ સંગીિ, 

વાં ન, અન ેઉજવણીઓનો ભાગ બનવાની િકોનો આનંદ લો. 

અવિરણ (્વૉટ): 

“સીટી ઓફ બ્રામ્પટનન ેઆ દદવસ માટે પીલ એબોરીજીનલ નેટવકડ સાથે ભાગીદારી કરવાનુ ંગૌરવ છે. હવે, આ ઉજવણીઓ આપણી સમજ 

સુદૃઢ બનાવવાની અને સ્વદેશી ઇન્િહાસ, પરપંરાઓ અને ફાળો સમજવાની અને ઓળખવાની પહેલા ંકરિા વિારે, મોટી િક બની રહે છે. 

અમ ેઆ નેશનલ સેન્લબ્રેશન િ ેપર બ્રામ્પટનના ગાિડન સ્્વૅરમા ંઆ કથનો વહેં વા અને િપાસવા રોમાંન્ િ છીએ.” 

- મેયર ન્લડિા જૅફરી (Linda Jeffrey) 

 

ન્વગિો: 

નેશનલ ઇન્ડિજનસ પીપ્લસ િે એક મફિ સામુદાન્યક આયોજન, જૂન 21 ના ંરોજ છે, જેમા ંકાયડક્રમો બપોરે 12:30 થી 1:30 અન ેસાજેં 

6:30 થી રાત્ર ે8:30 સિુી  ાલશ.ે નેશનલ ઇન્ડિજનસ પીપ્લસ િે ન્વશે વિ ુજાણવા અન ેગાિડન સ્્વૅરના કાયડક્રમોની પૂરી ન્વગિો મેળવવા 

વેબસાઇટ જુઓ, brampton.ca/gardensquare. 

પીલ એબોરીજીનલ નટેવકડ એક ઇન્ડિજનસ ફ્રેડિન્શપ સેડટર (સ્વદેશી ન્મત્રિા કડેર) છે જે રીજીયન ઓફ પીલમા ંઆદદજાન્િ સમદુાયન ેટેકો 

આપવા કદટબદ્િ છે. િે ઓડટેદરયો ફેિરેશન ઓફ ઇન્ડિજનસ ફ્રડેિન્શપ સડેટસડનુ ંએક સભ્ય છે. 

 

-30- 

 

બ્રમૅ્પટન વિશાળ આયોજનો વિષ ેવિચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિત ું ભવિષ્ય માટે તયૈાર સુંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમ દાયની િૃવધધ, ય િાની અન ેિૈવિધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોિશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વથિત છીએ જયાું રોકાણોન ેપ્રોત્સાવિત કરીએ છીએ અન ેિૈવવિક થતરે અમારી સફળતામાું િૃવધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી 

રહ્યા છીએ એિા ગવતશીલ શિેરી કેન્દ્રો જે તકોનો તણખો ચાુંપે છે અન ેઅિીં કામ કરતા લોકોમાું ગૌરિની લાગણીનો સુંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જેિી તે એક જોડાણ 

ધરાિત ું શિેર બન ેજે પ્રિતતનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાિવસક િોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અિીં િધ  જાણકારી મેળિો www.brampton.ca. 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Garden-Square/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


