
 

 

 

 2018 جون 15

 

 نیشنل انڈجینس پیپلز ڈے کا جشن
 گارڈن اسکوائر∙ جون  21 مورخہ بروز جمعرات،

 

سٹی آف  اس ضمن میںبرامپٹن، آن:فرسٹ نیشنز، انیوئٹ اور میٹس کے ورثے، متنوع ثقافتوں اور غیر معمولی کامیابیوں کا جشن منائیں، 
برامپٹن اس خصوصی دن کا گارڈن اسکوائر، ڈأون ٹأون برامپٹن میں جشن منانے کے لیے پیل ایب اورجنل نیٹ ورک کے ساتھ شراکت 

 داری کر رہا ہے۔

 ۔اقسام کا آگاہی مواد شامل ہو گاکئی  دیگرمپٹن کے نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کے جشن میں فن کے مظاہرے، رقص، روحانی تعلیمات اوربرا
ایک افتتاحی  پیدا کرے گا۔ بوجھ سمجھ میںیہ دن پیل ریجن میں مقامی لوگوں کی بھرپور تاریخ پر روشنی ڈالے گا اور ہماری کمیونٹی 

 رنگا رنگ  اور میلے کی کے الئق موادرقص، براہ راست موسیقی، پڑھنے  جدیداور دیگر  یکے روایت خواتیناور گرمی، مردوں سر
 سرگرمیوں کا حصہ بننے کے مواقع سے لطف اندوز ہوں۔

 اقتباس:

سے بھی زیادہ، یہ  اب، پہلے ریجنل نیٹ ورک کے ساتھ شراکت داری کرنے پر فخر ہے۔وپر پیل ایبکے موقع ف برامپٹن کو اس دن سٹی آ"
ہم جشن کے اس قومی دن  جشن مقامی تاریخ، روایات اور ان لوگوں کے کردار کی اپنی سمجھ اور پہچان کو بڑھانے کا زبردست موقع ہے۔

 اور تالش کرنے کے لیے پر جوش ہیں۔" آپ کے ساتھ شیئربرامپٹن کے گارڈن اسکوائر میں ان کہانیوں کو 

 میئر لنڈا جیفری -

 

 تفصیالت:

اموں کے ساتھ ایک مفت رپروگ گوناں گوں تک 8:30سے  6:30اور شام  1:30سے  12:30جون کو دن  21نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے 
نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کے متعلق مزید جاننے کے لیے اور گارڈن اسکوائر کے پروگراموں کے متعلق مزید معلومات  کمیونٹی تقریب ہے۔
 مالحظہ کریں۔ brampton.ca/gardensquare یےحاصل کرنے کے ل

ریجنل نیٹ ورک ایک انڈیجینس فرینڈشپ سنٹر ہے، جو ریجن آف پیل کی قدیم مقامی کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے وقف وپیل ایب
 ریو فیڈریشن آف انڈیجینس فرینڈشپس سنٹرز کا رکن ہے۔ییہ اونٹ ہے۔ کیا گیا
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تنظیم ہیں۔ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالم
وط کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربمتنوع اربن سینٹرز تعمیر 

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca۔ پر فالو کریں فیس بکاور  ٹرٹوئہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔

 

 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Garden-Square/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 

 
 

 


