
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

  

ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰੁਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ 

ਰਸਿੱ ਖ ਹੈਰੀਟਜੇ ਮੰਥ ਅਤ ੇਰਸਟੀ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ ਲਈ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਜੜੁ।ੋ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦੋ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  27 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਰਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨ ੰ  ਰਸਟੀ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ 

ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਸਿੱ ਖ ਰਵਰਸੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ (Sikh Heritage Month)  

 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਖ ਰਵਰਸੇ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਘੋਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਿੱ ਖ 

ਕੈਨੈਡਾਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਹਨ। 27 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City Hall Atrium) ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉੱਥੇ ਪਰੰਪਰਰਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਵੋ, ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਬ੍ਣਾਓ, ਇਿੱ ਕ-ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲੋ-ਰਮਲੋ ਅਤੇ ਪਰੇਰਰਤ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣੋ। ਇਸਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਰਸਿੱਖ 

ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (Sikh Heritage Month Foundation) ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ, 

ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ (Community Iftar) 

 

ਰਮਜਾਨ (Ramadan) ਮੁਬ੍ਾਰਕ! ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 16 ਮਈ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਪਰਹਲੇ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ ਰਜ ਰਿਪਣ ਤੇ ਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਡਨਰ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਜਾਨ ਦ ੇਪਰਵਿੱ ਤਰ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ  
ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਜਾਨਾ ਦਾ ਰੋਜਾ ਖੋਲਹਦੇ ਹਨ। ਅਰਿਆਤਰਮਕ ਸਟੇਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਰਡਸਪਲੇ 

ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਰਹਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਨਮਾਜ ਪੜਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਰਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਜਗਹਾ ਸੀਰਮਤ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 12 ਮਈ ਤਿੱਕ  www.brampton.ca/events ਤ ੇਜਵਾਬ੍ ਰਦਓ। 

ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰੇਕੋਗਰਨਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community Recognition Program) ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 
ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੀਰੀਜ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰਾ ਸਾਲ ਰਸਟੀ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦ ਜੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਨ ਦਾ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹਨ।   

ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦ ੇਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/events ਤ ੇਜਾਓ। 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2Fevents&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5a9a68266172421424a708d6c98f266e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636918015685922440&sdata=EMBp9qKo9Yb%2BJVpxwXu4S48bCTL11A41n26xNUcPW3A%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2Fevents&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5a9a68266172421424a708d6c98f266e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636918015685922440&sdata=EMBp9qKo9Yb%2BJVpxwXu4S48bCTL11A41n26xNUcPW3A%3D&reserved=0


 

 

ਹਵਾਲਾ 

“ਕਾਉਂਰਸਲ ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ , ਸਾਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਰਸਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੰ  ਆਸ ਹੈ ਰਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱ ਰਭਚਾਰਕ ਰਪਿੋਕੜਾਂ ਦ ੇਰਨਵਾਸੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਰਵਰਸੇ ਬ੍ਾਰੇ 

ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨ ੰ  ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।” 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

 

  

 
 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

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

