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 برامپٹن اپنی سکھ کمیونٹی کے ساتھ خوشی منائے گا

 اپریل بروز منگل   25∙ سکھ ورثہ کے مہینے کی تقریب 

 

تسلیم کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ اپریل کا مہینہ سکھ  سٹی آف برامپٹن اپریل  کے مہینے کو سکھ ورثہ کا مہینہ –برامپٹن، آن 
 کمیونٹی کے لیے اہم حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ اس ماہ کے دوران خالصہ اور سکھ کلماِت عقیدہ کی تخلیق عمل میں آئی تھی۔

 

نے کے لیے، نیٹ برامپٹن کی سکھ کمیونٹی اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر خوشی منا
ورکنگ، مقررین، تقسیِم انعامات اور روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سٹی ایک تقریب کی میزبانی کر رہا ہے۔ 

بجے تک منعقد ہونے والی اس تقریب میں  8سے  6( میں شام City Hall Atriumاپریل بروز منگل سٹی ہال آٹریم ) 25مورخہ 
 اتی ہے۔ سب کو شرکت کی دعوت دی ج

 

 ائی کی جائے گی:رج ذیل اعزاز یافتہ لوگوں کی پزیراس سال کی تقریب میں د

 اوتار کور اوجالAvtar Kaur Aujla) :) 2000 - 3200  تک خدمات سر انجام دینے والے برامپٹن کے جنوبی ایشیا کے
 پہلے سٹی کونسلر۔ 

  بِکرام جیت سنگ ِگل (Bikramjit Singh Gill:)  برامپٹن کے ایک رہائشی جن کے کیرئیر کا آغاز انڈیانا کی بال اسٹیٹ
 کھیلتے ہوئے ہوا۔  NCAA 1یونیورسٹی میں ڈویژن 

 ( ہروندر کور باجوہHarvinder Kaur Bajwa:)  معذوروں کے حقوق کے حمایتی، کنیڈین سأوتھ ایشینز سپورٹنگ
 کرنے والے۔( کے بانی اور فنڈ اکٹھا C-SASILانڈیپنڈنٹ ِلوونگ )

 من وندر سنگھ ساہوٹا (Manvinder Singh Sahota:)  برامپٹن میں پروش پانے والے باسکٹ بال کے ایک کھالڑی

( میں شمالی امریکہ اور بین االقوامی سطح پر باسکٹ بال کے چند سب سے بڑے مواقع NCAAجنہوں نے این سی اے اے )
 میں حصہ لیا۔

 ( روپن سنگھ بالRupan Singh Bal:) کینیڈا کے ایک پنجابی اداکار اور مزاحیہ اداکار۔ 

   

مالحظہ  www.brampton.ca/events سکھ ورثہ کے مہینے کی تقریب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی

 کریں

  

 اقتباسات:

 

کو سکھ ورثہ کے مہینے کے طور "سٹی آف برامپٹن اپنی سکھ کمیونٹی کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم نے اپریل 
سال کی وراثت کو منا رہے ہیں، برامپٹن کی معاشرتی و معاشی، ثقافتی  150پر تسلیم کرنے کا اعالن کیا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی 

اور سیاسی ساخت میں حصہ لینے کے لیے ہم اپنی سکھ کمیونٹی کے بہت ممنون ہیں۔ برامپٹن کی سکھ کمیونٹی ہم سب کو رغبت 
 دالتی ہے"

 (Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری ) -

 

فخر ہے کیونکہ ہم نے اپریل کو سکھ وراثت کے مہینے کے طور پر تسلیم کیا ہے۔  رہائشی ہونے پر ا"مجھے سٹی آف برامپٹن ک
پانچ خصوصی افراد، جنہوں نے ہماری کمیونٹی میں مختلف سطحوں پر اپنا کردار ادا کیا ہے، کی عزت افزائی کر کے  ہم اپنی 

 سکھ کمیونٹی کی کامیابیوں کی خوشیاں منائیں گے۔"

 10اور  9، وارڈ (Gurpreet Dhillon) سٹی کونسلر ُگرپریت ڈھلون -

 

 -0- 
 

ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

د ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجو
کا جذبہ پیدا کرتے  کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر

۔ پر فالو کریں فیس بکاور  ٹوئٹرب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جان ہیں۔
www.brampton.ca پر مزید جانیں۔ 
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
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