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ਅਪ੍ਰਲੈ ਸਸਿੱ ਖੀ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਆਪ੍ਣ ੇਸਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਰਹਾ ਹੈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਸਿੱ ਖੀ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ (Sikh Heritage Month) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਮਾਨਤਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਸਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਿਉਂਸਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਿਾਂਗੇ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਿਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਸਿੱ ਖ ਿੈਨੇਡਾਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਮਾਸਜਿ, ਆਰਸਿਿ, ਰਾਜਨੀਸਤਿ ਅਤੇ ਸਿੱ ਸਭਆਚਾਰਿ ਢਾਂਚੇ ਸਿਿੱ ਚ ਪ੍ਾਏ ਹਨ। ਇਹ 
ਭਸਿਿੱ ਖੀ ਪ੍ੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਸਿੱ ਖ ਿੈਨੈਡਾਿਾਸੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਿੱ ਚ ਜੋ ਭ ਸਮਿਾ ਸਨਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਭਾ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਬ੍ਾਰੇ ਯਾਦ ਿਰਾਉਣ, ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਮੌਿਾ ਹੈ।   
 

ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਸਸਟੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ 8 ਿਜੇ ਤਿੱ ਿ, ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City Hall Atrium) ਅਤੇ ਿੋਨਸਰਿਟੋਰੀ 
(Conservatory) ਸਿਖੇ ਨੈੈੱਟਿਰਸਿੂੰਗ, ਪੇ੍ਸ਼ਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਿ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਸਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਸਿੱ ਖੀ ਸਨਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਸਰਜਣਾ ਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਿ ਹੈ। ਿਈ ਸਸਿੱਖ ਿੈਨੇਡਾਿਾਸੀਆਂ ਨੇ 
ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨ ੂੰ , ਸਿਆਪ੍ਿ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਸਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਨ ੂੰ  ਖਾਲਸਾ ਸਦਿਸ (Khalsa Day) ਿੀ ਸਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
   

ਸਸਿੱ ਖੀ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ (Sikh Heritage Month Event) ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 

ਹਿਾਲੇ: 

 

“ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਸਸਿੱ ਖੀ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿਰਿੇ ਸਾਡੇ ਸਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਿੇ 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਿੱ ਚ ਸਸਿਸਰਆ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਰਸਹਣ ਲਈ ਸਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧੂੰਨਿਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱ ਸਭਆਚਾਰਿ ਢਾਂਚੇ ਦਾ 
ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਸਹਿੱਸਾ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਭ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹੋ। 
- ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

 “ਮੈਨ ੂੰ  ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਸਨਿਾਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਿਉਂਸਿ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਸਿੱ ਖੀ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਸਸਿੱ ਖੀ ਸਿਰਸੇ 
ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਸਿਿੱ ਖੀ ਪ੍ੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਸਿੱ ਖ ਿੈਨੈਡਾਿਾਸੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਭ ਸਮਿਾ ਬ੍ਾਰੇ ਯਾਦ ਿਰਾਉਣ, ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਮੌਿਾ ਹੈ।” 
- ਸਸਟੀ ਿਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਢਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet Dhillon), ਿਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਇਿਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਿਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਿਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਿੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਸ਼ਿ-ਸਿਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਿਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਸਿਿੱ ਚ ਸਸਿਤ ਹਾਂ। 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/sikh-heritage/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਿੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਿੇ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਿੂੰਮ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਿਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਿ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਿ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

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

