
 

 

 

4 ਫਰਵਰੀ, 2019                                                                                          

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਲੈਕ ਵਿਸਟਰੀ ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਸਟੀ ਿਾਲ (City Hall) ਵਵਿੱ ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਲੈਕ ਵਿਸਟਰੀ ਮਿੀਨੇ (Black 

History Month) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਕਵਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਿੀਨੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਲੈਕ ਵਿਸਟਰੀ ਮਿੀਨੇ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 
 

ਵਸਟੀ ਫਰਵਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕਨ (Black African) ਅਤੇ ਕੈਰੀਵਬ੍ਅਨ (Caribbean) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਿੋਰ 
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 
 
  

ਬ੍ਲੈਕ ਵਿਸਟਰੀ ਮਿੀਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਆੁਦੀ ਭੋਜਨ (Taste of Black History Month) 

 

ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 22 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੁਪਵਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਲੂੰ ਚ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਿਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਆਓ! ਸਥਾਨਕ ਵਵਕਰੇਤਾ 
ਕਨਸਰਵੇਟਰੀ (Conservatory) ਵਵਿੱ ਚ $5 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਕੀਮਤ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਆਦੀ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣਗੇ।  
 

ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਜਕਰਮ 

  

ਵੀਰਵਾਰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਸਟੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਲੈਕ ਵਿਸਟਰੀ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਵਵਿੱ ਚ ਮਨਾਓ। ਸ਼ਾਮ 
4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਿਾਲ ਫੇਸ ਪੇਂਵਟੂੰ ਗ ਸਮੇਤ ਡਾਂਸ, ਸੂੰਗੀਤ, ਸਪੋਕਨ ਵਰਡ, ਬ੍ਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੂੰ ਤ ਿੋ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਣਗੇ। 
  

ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਵਕਿਾ, “ਮੈਨ ੂੰ  ਮਾਣ ਿੈ ਵਕ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਪਵਿਲੇ ਬ੍ਲੈਕ ਵਿਸਟਰੀ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ 
ਰਿੀ ਿੈ। ਪ ਰੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੇ ਵਿੱ ਲੋਂ , ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਵਬ੍ਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਵਵਿੱ ਖੀ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।” 
  

ਬ੍ਲੈਕ ਵਿਸਟਰੀ ਮਿੀਨਾ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੈ। ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਬ੍ਲੈਕ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀਆਂ 
(Black Canadians) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਵਰਸੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਾਡੀ ਵਸਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵ ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਾਏ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਿਨ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਲੈਕ ਵਿਸਟਰੀ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (click here)। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਿਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਵਜਿਾ ਜੁਵਿਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਵਿਰ 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month-.aspx


 

 

ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

 
 
 
  

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
    

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

