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 گارڈن اسکوائر میں برامپٹن کا پہال پرائیڈ منائیں
 بجے تک پرائیڈ کے جشن کی میزبانی کرے گا 8سے رات  12جوالئی کو دن  8سٹی گارڈن اسکوائر میں 

 

 جوالئی کو، پہلی دفعہ برامپٹن میں گارڈن اسکوائر میں پرائیڈ کا جشن منائیں! 8 –برامپٹن، آن 

، چہرے کے مصوروں، ینی مقامی اور قومی فنکاروں، مقرربجے تک منعقد ہو گا اور اس میں کئ 5سے شام  12دن  پرائیڈ ان اسکوائر
 افراد کی جانب سے خاندان دوست اسٹیج مظاہرے اور ایک کمیونٹی فیئر شامل ہو گا۔والے نماشہ باز، اور بانس پر چلنے 

)اور  اپنے قوی تصّوراس تقریب کی میزبانی برامپٹن کے اپنے، ڈینیئل پیالئی، ایک مصنف، پروڈیوسر اور میڈیا کی شخصیت، کریں گے۔ 
 ا کے منظر کا بیڑہ اٹھا لیا ہے۔ٹریڈ مارک بلیزرز( کے ساتھ، انہوں نے اپنے منفرد انداز میں میڈی

ا گان -اور کینیڈین موہاک، گلوکار DIANAفے اور فلفی کا ڈریگ اسٹوری ٹائم سنیں،  پہر براہ راست تفریح سے لطف اندوز ہوں۔ سہپوری 
ریجینا جینٹلے کی  DJنز کا مظاہرہ دیکھیں اور کوانڈیب EJ نانا ڈائیورس سٹی ڈانس کمپنی اور  Illے کی آوازوں کو سنیں، ونشا نویس

  چھیڑی ہوئی دھنوں پر ناچیں۔ مقامی فنکاروں میں سونیا شارڈر اور آر فلیکس شامل ہیں۔

+  کمیونٹی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہ ان کئی گروہوں اور LGBTQ2IAکمیونٹی فیئر کئی مقامی گروہوں کو قریب الئے گا، جو 
 پرجوش موقع ہو گا۔کمیونٹی کے لیے خدمات کے بارے سیکھنے کا ایک 

گے، جہاں بار سروس  اپنی دھنوں کا جادو جگائیںو پر اشیکھ نالج دی روز پس   DJتک بعد کی پارٹی نہ چھوڑیں۔ بجے  8سے رات  5شام 
 دستیاب ہو گی۔

جاننے کے لیے اور کے متعلق مزید  پرائیڈ ان دی اسکوائرتمام لوگوں کو اس خصوصی دن پر گارڈن اسکوائر میں خوش آمدید کہا جاتا ہے! 
 ۔مالحظہ کریں brampton.ca/gardensquare گارڈن اسکوائر کے پروگراموں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے

 اقتباس 

 ےمنظر کا حصہ ہیں۔ ہم سٹی کے پہل تمام منفرد کمیونٹیوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان کو اپناتا ہے، جو ہمارے شہر کے متنوع "برامپٹن
جوالئی کو گارڈن اسکوائر میں  8حد فخر محسوس کر رہے ہیں اور ہم اپنے رہائشیوں اور سیاحوں کو  پرائیڈ جشن کی میزبانی کر کے بے
 شرکت کرنے کی دعوت دیتے ہیں"

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

می 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 عال
کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں 

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

 

 

http://www.brampton.ca/gardensquare
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 
 

 


