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21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣ ੇਸ ਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਰਹਾ ਹੈ  
ਸ ਿੱ ਖੀ ਸਿਰ ੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ  ਮਾਰਹੋ ∙ ਮੰਗਲਿਾਰ, 25 ਅਪਰੈਲ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਨ ੂੰ  ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਿਿੱ ਖੀ ਸਿਰਿੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ (Sikh Heritage Month) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਿਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਮਹੀਨਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਾਲਿਾ ਅਤੇ ਸਿਿੱ ਖੀ ਸਨਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਿਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਏ ਹਨ, ਸਿਟੀ ਨ ੈੱਟਿਰਸਕੂੰਗ, ਿਪ੍ੀਕਰਾਂ, 
ਅਿਾਰਡ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਸਰਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਿੁਆਦ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਿਾਸਰਆਂ ਦਾ ਮੂੰਗਲਿਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 
ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਐਟਸਰਅਮ (City Hall Atrium) ਸਿਿੱ ਚ ਿਮਾਰੋਹ ਸਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿੁਆਗਤ ਹੈ।     
 

ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਿਮਾਰੋਹ ਸਿਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ: 
 ਅਿਤਾਰ ਕੌਰ ਔਜਲਾ (Avtar Kaur Aujla): ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਦਿੱ ਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਜੋ 2000-2003 ਤੋਂ ਿੇਿਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ।  
 ਸਬ੍ਕਰਮਜੀਤ ਸ ੰਘ ਸਗਿੱ ਲ (Bikramjit Singh Gill): ਇਿੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਨਿਾਿੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇੂੰ ਡੀਆਨਾ (Indiana) ਸਿਿੱ ਚ ਬ੍ਾਲ 

ਿਟੇਟ ਯ ਨੀਿਰਸਿਟੀ (Ball State University) ਸਿਖੇ ਸਡਿੀਜਨ 1 ਐਨ.ਿੀ.ਏ.ਏ. (Division 1 NCAA) ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ।  
 ਹਰਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬ੍ਾਜਿਾ (Harvinder Kaur Bajwa): ਅਪ੍ਾਹਜਪੁ੍ਣੇ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਹਿੱਕਾਂ ਦੀ ਿਕੀਲ, ਫੂੰ ਡ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀ (ਫੂੰ ਡਰੇਜ਼ਰ) 

ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਿਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਿ ਿਪੋ੍ਰਸਟੂੰਗ ਇੂੰਡੀਪ੍ੈਂਡੈਂਟ ਸਲਸਿੂੰਗ (Canadian South Asians Supporting Independent Living) (ਿੀ-
ਐਿ.ਏ.ਐਿ.ਆਈ.ਐਲ.) (C-SASIL) ਦੀ ਿੂੰਿਥਾਪ੍ਕ।   

 ਮਨਸਿੰਦਰ ਸ ੰਘ  ਹਤੋਾ  (Manvinder Singh Sahota): ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ ਸਖਡਾਰੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ 
ਸਿਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੀਆਂ ਿਟੇਜਾਂ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ 'ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਨੌਰਥ ਅਮੈਸਰਕਾ) ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਨ.ਿੀ.ਏ.ਏ. (NCAA) ਸਿਿੱ ਚ 
ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕੀਤਾ। 

 ਰੂਪਨ ਸ ੰਘ ਬ੍ਲ (Rupan Singh Bal): ਇਿੱਕ ਕੈਨੇਸਡਅਨ-ਪ੍ੂੰਜਾਬ੍ੀ ਅਸਭਨੇਤਾ (ਐਕਟਰ) ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ। 
 

ਸਿਿੱ ਖੀ ਸਿਰਿੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਿਮਾਰੋਹ (Sikh Heritage Month Event) ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca/events 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

 ੰਖੇਪ ਤਿੱ ਥ: 

 

“ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਸਿਿੱ ਖੀ ਸਿਰਿੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਿਾਡੇ ਸਿਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਕਉਂਸਕ ਅਿੀਂ 
150 ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਿਾਡੇ ਸਿਰਿੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਿਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ, ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਢਾਂਚੇ ਸਿਿੱ ਚ ਪ੍ਾਏ 
ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧੂੰਨਿਾਦੀ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਸਿਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਾਨ ੂੰ  ਿਭ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਮੈਨ ੂੰ  ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਸਨਿਾਿੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਅਿੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਿਿੱ ਖੀ ਸਿਰਿੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ, 
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ੂੰਜ ਖਾਿ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ 'ਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸਿਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੀਆਂ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਿਾਂਗੇ।” 

http://www.brampton.ca/events
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- ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਢਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet Dhillon), ਿਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 

 
-30- 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਿੱ ਡਾ  ੋਚ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਿਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਿਧਤਾ ਿਾਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਿੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਸ਼ਿ-ਸਿਆਪ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਿਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ  ੰਪਰਕ 

ਨ ਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
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