
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ              

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਗਰਮੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਤਰਤ ਸੂਚੀ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਾਈਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਿਗੇਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਜੂਨ, 2019) – ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਰਤੰਨ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

LGBTTIQQ2SA ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਦ ੋਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਹਲੀ ਿਾਰ ਆਯੋਰਜਤ ਹੋਣਗੇ! 

ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਾਈਡ (Pride) ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਿੇਰਿੇ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

ਮਅੇਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਲਿ ਇਜ ਲਿ ਇਜ ਲਿ ਪਰਾਈਡ ਪਰਡੇ ਪਰਪੈ ਪਾਰਟੀ (Mayor Brown and Council Love is Love is Love 

Pride Parade Prep Party) | 22 ਜੂਨ 

ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 22 ਜੂਨ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਲਿ ਇਜ ਲਿ 

ਇਜ ਲਿ ਪਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਪਰੈਪ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਰਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਪਰਰਿਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਡੀ.ਜੇ. (DJ),  ਰਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ 
ਗੁਬ੍ਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਗੁਬ੍ਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰਸਰਜਣਾ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਰਦਨ ਐਤਿਾਰ, 23 ਜੂਨ ਨੰੂ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਰਿੱਚ ਰਲਆਉਣ 

ਲਈ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਰੈਰਡਟ ਯੂਨੀਅਨ (Meridian Credit Union) ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ (here) ਰਰਜਸਟਰ ਕਰੋ।  

ਮਅੇਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨਾਲ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਰਾਈਡ ਪਰਡੇ (Toronto Pride Parade with Mayor Brown and Council) | 23 ਜੂਨ 

ਐਤਿਾਰ, 23 ਜੂਨ ਨੰੂ ਅਜਾਦੀ, ਅਰਭਰਿਅਕਤੀ, ਰਪਆਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਰਿੱਚ — ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North America) ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿੱਡੀ — ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਰਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ 
ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦ ੇਰਪੱਛੇ ਪਰਾਈਮਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਬ੍ਣਨ ਦ ੇਇਛੁੱ ਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ੍ੀ ਕਮੀਜ ਪਰਹਨੋ ਅਤੇ ਟੇਡ ਰੋਜਰਸ ਿੇ (Ted Rogers Way) ਅਤੇ 
ਬ੍ਲੂਰ ਸਟਰੀਟ (Bloor Street) ਰਿਖੇ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1:15 ਿਜੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੰੂ ਰਮਲੋ। 

ਪੂਰੇ ਿੇਰਰਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ (here) ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ।  

ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਸਕਿਅੇਰ (Pride in the Square) | 7 ਜਲੁਾਈ 

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਸਕਿੇਅਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਿਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ 

ਤੱਕ ਗਾਰਡਨ ਸਕਿੇਅਰ (Garden Square) ਰਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਰਿਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਡ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰਾਊਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲਿੋ, ਇਸ ਰਿੱਚ ਮੱੁਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਟ ੂਅਟੈਚਡ 

(Too Attached) ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਫੇ ਐਡਂ ਫਲਫੀ (Fay & Fluffy), ਫਲਾਈ ਲੇਡੀ ਡੀ (Fly Lady Di) ਅਤੇ ਕਿਾਰਟਰਬ੍ੈਕ (Quarterback) ਨੰੂ 

https://www.eventbrite.ca/e/mayor-brown-and-council-love-is-love-is-love-pride-parade-prep-party-tickets-63149794736
https://www.eventbrite.ca/e/mayor-brown-and-council-love-is-love-is-love-pride-parade-prep-party-tickets-63149794736
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/7965/ed=20190623
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/7965/ed=20190623


 

 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ ਰਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਦ ੇਿੱਡੇ ਖੱੁਲਹੇ  ਖੇਤਰ ਰਿੱਚ ਡੀ.ਜੇ. ਰਚਪੀ ਨੌਨਸਟੌਪ (DJ 

Chippy Nonstop) ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ-ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਖੰੁਝਾਓ। 

ਪੂਰੇ ਿੇਰਰਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ (here) ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ।  

ਇਹਨਾਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ ਿੇਰਰਿਆਂ ਲਈ www.brampton.ca/pride ਤ ੇਜਾਓ। 

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ (Green City) ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਜੱਥੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਉਹ ਸਫਰ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ 

(Brampton Transit) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਰਟਰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਹਿਾਲਾ 

“ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਤੰਨ ਪਰਾਈਡ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦ ੋਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਨਿੇਂ 
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਾਈਡ ਜਸ਼ਨ ਖੰੁਝਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਾਡੇ ਮੋਜੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਿੱਚ ਲਿ ਇਜ ਲਿ ਇਜ ਲਿ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ 

ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ LGBTTIQQ2SA ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਸਨਮਾਰਨਤ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਓI” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

 

 
 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/event-details.aspx?calendarID=2
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/event-details.aspx?calendarID=2
http://www.brampton.ca/pride
http://www.bramptontransit.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

