
 

 

 

  2019فروری 4

 منائیں کا مہینہبرامپٹن میں بلیک ہسٹری 

کے طور پر منائے  مہینہاور فروری کو بلیک ہسٹری  شاعریجنوری کو سٹی ہال میں تقریروں،  1سٹی آف برامپٹن نے  –برامپٹن، آن 
 کے آغاز کو منایا۔ مہینےجانے کے برامپٹن کے اعالن کو پڑھے جانے کے ساتھ بلیک ہسٹری 

  
کرے  کا انعقادمیں برامپٹن کی سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹی کے لیے خوشی منانے کے لیے دو مزید تقریبات کے مہینہ سٹی فروری 

 گا۔
  

   کے رنگ مہینہبلیک ہسٹری 
 

بجے تک لنچ کے لیے برامپٹن سٹی ہال میں تشریف الئیں! مقامی وینڈرز کنزرویٹری میں  2 دن سے 12کو دن  فروری 22جمعہ کے روز، 
  رہے ہوں گے۔ فروخت کریا کم قیمت پر  5مزیدار اسنیکس اور کھانے $

 
 اختتامی تقریب

  
 8سے رات  4:30کے اختتام کو سٹی کی اختتامی تقریب میں اسٹائل کے ساتھ منائیں۔ شام  مہینہفروری کو بلیک ہسٹری  28بروز جمعرات، 

 جگمگائے بجے تک، برامپٹن سٹی ہال رقص، موسیقی، سپوکن ورڈ، بچوں کی سرگرمیوں، بشمول چہرے پر پینٹنگ اور وینڈرز، کے ساتھ 
 یشمنٹس دستیاب ہوں گی۔بجے شروع ہو جائیں گے اور ہلکی ریفر 6گا۔ اسٹیج پر مظاہرے شام 

  
کی تقریبات کی میزبانی کر رہا  مہینہبلیک ہسٹری  باضابطہ  ےر ہے کہ سٹی آف برامپٹن اپنا پہلمیئر پیٹرک برأون کا کہنا تھا کہ "مجھے فخ

ہے۔ پوری کونسل کی جانب سے، ہم اپنے اپنی سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹی کی خوشی منانے کے اس موقعے اور مستقبل میں دیگر 
 کئی ثقافتی جشنوں کے لیے پرامید ہیں۔"

  
ہے، جو سیاہ فام کینیڈینز نے کینیڈا کی ثقافت اور شناخت کے لیے ایک قومی موقع ہے، جو اس اہم کردار کی پہچان کرتا  مہینہبلیک ہسٹری 

ادا کیا ہے۔ برامپٹن کی تقریبات ہماری مقامی سیاہ فام کمیونٹی کے ماضی کے اور موجودہ کردار اور ہمارے شہر میں زندگی کے تمام 
 ۔ہےمناتی  اںٔوں کی خوشیوپہل

 یہاں کلک کریں۔ میں مزید تفصیالت کے لیے کے بارےکی تقریبات  مہینہبرامپٹن میں بلیک ہسٹری 

-30- 

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

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 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۔

 
 
 
 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 
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http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month-.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
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