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બ્રમૅ્પટનના પ્રથમ પ્રાઇડ ઇન દ સ્ક્વરેની ઉજવણી 

સીટી ગાડડન સ્ક્વરેમાાં જુલાઇ 8 થી 12ના રોજ સાાંજે 8 કલાક ેપ્રાઇડ ઉજવણીનુાં આયોજન કર ેછે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – જુલાઇ 8ના રોજ, પહેલી વખત ગાડડન સ્ક્વેરમાાં પ્રાઇડ ઇન બ્રૅમ્પટનની ઉજવણી કરો! 

પ્રાઇડ ઇન દ સ્ક્વેર બપોરે 12 થી સાાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલશે અન ેતેમાાં સ્કથાનનક અને રાષ્ટ્રીય કલાકારો, વ્તાઓ, ફેસ પેઇન્ટરો, બસ્કકરો, નસ્કટલ્ટ-વૉકરો અન ે

સામુદાનયક મેળાના રોમાાંચક સાંયોજન પરરવારરક અને નમત્રતાભયાડ કાયડક્રમો આપશે. 

ઇવેન્ટનુાં આયોજન બ્રૅમ્પટનના પોતાના ડૅનનઅલ નપલ્લાઈ કરશે જેઓ લેખક, નનમાડતા અને નમરડયા પસડનાનલટી છે. તેમની સ્કવચ્છાંદતાભરી નવનોદવૃનિ 

(તેમજ લાક્ષનણક બ્લેઝરો)થી એમણે તેમના અનોખાપણાથી રાંગમાંચને મુઠીમાાં કયો છે. 

આખી બપોર લાઇવ મનોરાંજનની મઝા માણજો. ફે એન્ડ ફ્લફી (Fay & Fluffy) દ્વારા ડૅ્રગ સ્કટોરીટાઇમ (Drag Storytime) સાાંભળજો, ડાયના 

(DIANA), અન ેકૅનેરડયન મૉહૉક ગાયક-ગીતકાર શૉનીને સાાંભળજો, ઇલ નાના ડાઈવસડસીટી ડાન્સ કાંપની (Ill Nana DiverseCity Dance 

Company) અન ેઈજે ્વાનન્ડબેન્સ (EJ Kwandibens)ના કાયડક્રમો માણજો, અને ડીજે રેનગના જેન્ટલી (DJ Regina Gently)ની ધુનોના સથવારે 

નૃત્યનો આનાંદ માણજો. સ્કથાનનક કલાકારોમાાં સામેલ છે સોન્યા શોટડર (Sonya Shorter) અન ેઆર ફ્લે્સ (R. Flex).  

કમ્યુનનટી ફેર એટલેક ેસમુદાયના મેળામાાં ઘણા બધાાં સ્કથાનનક જૂથો ભેગા મળશે જેઓ LGBTQ2IA+ સમુદાયને સેવા આપે છે. સમુદાયના નવનવધ જૂથો 

અને સેવાઓ નવશ ેજાણકારી મેળવવાની આ એક રોમાાંચક તક પુરવાર થશે. 

સાાંજે 5 થી 8 વાગ્યે થનાર પાટી ચૂકશો નહીં. ડીજે શીખ નોલેજ (DJ Sikh Knowledge) દ રોઝ પૅરટઓ (The Rose Patio) પર કાયડક્રમ આપશે 

જયાાં બારની સેવા ઉપલબ્ધ રહેશે. 

ગાડડન સ્ક્વેરમાાં આ ખાસ રદનની ઉજવણીમાાં તમામનુાં સ્કવાગત છે! પ્રાઇડ ઇન દ સ્ક્વેર નવશ ેવધુ જાણવા અન ેગાડડન સ્ક્વેરના કાયડક્રમો નવશ ેસાંપૂણડ નવગતો 

માટે અહીં મુલાકાત લોwww.brampton.ca/gardensquare 

 ્વોટ: 

"બ્રૅમ્પટન આપણા શહેરના તાણા વાણાનો ભાગ છે તેવા તમામ અનન્ય સમુદાયો માટે સમાવેશક છે અને તેમનુાં સ્કવાગત કરે છે. સીટીની પ્રથમ પ્રાઇડ 

ઉજવણીનુાં આયોજન કરતા અમને ગવડની લાગણી થાય છે અને અમ ેઆપણા નાગરરકો અન ેમુલાકાતીઓને જૂલાઇ 8ના રોજ ગાડડન સ્ક્વેરમાાં હાજર રહેવા 

નનમાંત્રણ આપીએ છીએ" 

-       મેયર નલન્ડા જેફ્રી 

http://www.brampton.ca/gardensquare
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બ્રમૅ્પટન નવશાળ આયોજનો નવષ ેનવચાર ેછે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતુાં ભનવષ્ય માટે તયૈાર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમદુાયની વૃનદ્ધ, યુવાની અન ેવૈનવધ્ય આપણન ેઅલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેડાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરડોર ખાતે નસ્કથત છીએ જયાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાનહત કરીએ છીએ અન ેવૈનવવક સ્કતરે અમારી સફળતામાાં વૃનદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગનતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્્ટનન ેઆગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોડાણ 

ધરાવતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતડનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહનસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 


