
 

 

  

15 ਜੂਨ, 2018 

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਜੂਨ ∙ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ (First Nations), ਇਨਉਟ (Inuit) ਅਤੇ ਮੈਟਟਸ (Métis) ਦੇ ਟਿਰਸੇ, ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਸੱਟਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਜਦਟਿ ਟਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਸਿਿੇਅਰ (Garden Square), ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਿੱਚ ਇਸ ਖਾਸ ਟਦਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੀਲ ਅਬ੍ਓਟਰਟਜਨਲ ਨ ੈੱਟਿਰਿ (Peel Aboriginal Network) ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਈਿਾਲੀ ਿੀਤੀ 
ਹੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨ ਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ (National Indigenous Peoples Day) ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਟਿੱਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਡਾਂਸ, ਆਤਮਾਿਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰ੍ਟਧਤ ਟਸੱਟਿਆਿਾਂ, ਅਤੇ ਿੁਝ ਟਸੱਟਿਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟਦਨ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਟਿੱਚ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਸੰਪੰਨ 
ਇਟਤਹਾਸ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਦਾ ਟਨਰਮਾਣ ਿਰੇਗਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਟਹਲਾਿਾਂ ਦੇ 
ਪਰੰਪਟਰਿ ਅਤੇ ਸਮਿਾਲੀ ਡਾਂਸ, ਲਾਈਿ ਸੰਗੀਤ, ਟਦਲਚਸਪ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਹੱਸਾ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਮੌਿੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। 

ਹਵਾਲਾ: 

“ਟਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੰੂ ਇਸ ਟਦਨ ਪੀਲ ਅਬ੍ਓਟਰਟਜਨਲ ਨ ੈੱਟਿਰਿ (Peel Aboriginal Network) ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਈਿਾਲੀ 
ਿਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਇਟਤਹਾਸ, ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਪਟਹਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਤੇ ਿੱਧ ਿਧਾਉਣ 
ਦਾ ਿਧੀਆ ਮੌਿਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨ ਸ਼ਨਲ ਡੇ (National Day) ਦੇ ਮੌਿੇ ‘ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਸਿਿੇਅਰ (Garden Square) ਟਿੱਚ 
ਇਹਨਾਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ ਟਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

ਵੇਰਵੇ: 

ਨ ਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਇੱਿ ਮੁਫ਼ਤ ਿਾਈਚਾਰਿ ਿਾਰਜਿਰਮ ਹੈ, ਜੋ 21 ਜੂਨ ਨੰੂ ਹੋਿੇਗਾ, ਟਜਸਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਪਟਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 12:30 ਤੋਂ 
1:30 ਿਜੇ ਤੱਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ 8:30 ਿਜੇ ਤੱਿ ਹੋਣਗੇ। ਨ ਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਿਿੇਅਰ ਦੇ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿੇਰਟਿਆਂ ਲਈ, brampton.ca/gardensquare ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

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


 

 

ਪੀਲ ਅਬ੍ਓਟਰਟਜਨਲ ਨ ੈੱਟਿਰਿ ਇੱਿ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਫਰੈਂਡਟਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰ (Friendship Centre) ਹੈ, ਜੋ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਟਿੱਚ 
ਅਬ੍ਓਟਰਟਜਨਲ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਟਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਫਰੈਂਡਟਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (Ontario Federation) 
ਦਾ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹੈ।   
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਿਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਿੱਿ ਲਈ ਟਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਿ ਸਾਡ ੇਿਾਈਚਾਰੇ ਟਿੱਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਟਿਟਿਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਿੱਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਸ਼ਿ-ਟਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਿਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਟਿੱਚ ਸਟਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਟਹਰੀ ਿੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਟਨਰਮਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਿੇ ਪੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਿੇ ਰਟਹਣ ਅਤ ੇਿੰਮ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਟਿੱਚ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਟਜਹਾ ਜੁਟਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਟਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਟਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਿਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਿ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
  
 

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank

