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 اپریل سکھ برادری کے ورثہ کا مہینہ ہے
 منائے گا یاںٹن اپنی سکھ کمیونٹی کے ساتھ خوشرامپب

 
سٹی آف برامپٹن اپریل کے مہینے کو سکھ برادری کے ورثہ کے مہینہ کے طور پر مناتا ہے اور ہر کسی کو دعوت دی جاتی : برامپٹن، آن

ماجی، معاشی، سیاسی اور ثقافتی زندگی میں کینیڈا کی سکھ برادری کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے ہمارے ہے کہ وہ برامپٹن کی س
ساتھ ان کی خوشیوں میں شرکت کریں۔ یہ ایک اہم موقع ہے کہ ہم  کینیڈا کی سکھ برادری کی جانب سے ہماری کمیونٹی اور پورے ملک 

ر کے بارے میں مستقبل میں آنے والی اپنی نسلوں کو آگاہ کریں اور ان کی خوشیوں میں مثبت کردا ان کے کے لیے ادا کیے جانے والے
 شریک ہو جائیں۔ 

 
بجے تک سٹی ہال آٹریم اور کنزرویٹری میں سٹی انتظامیہ کی جانب  8تا رات  6اپریل کو شام  26اس ضمن میں بروز جمعرات، مورخہ 

 کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ سبح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سے نیٹ ورکنگ، پریزنٹیشنز اور براہ راست تفری
 

یہ مہینہ سکھ کمیونٹی کے لیے اہم حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ اس ماہ کے دوران خالصہ اور سکھ کلماِت عقیدہ کی تخلیق عمل میں آئی 
خالصہ ڈے بھی کہا جاتا ہے، کا تہوار منایا  کو بیساکھی، جسے 2018اپریل  14تھی۔ کینیڈا کے کئی سکھ گھرانوں نے بروز ہفتہ مورخہ 

 ہے۔
   

 مالحظہ کریں http://www.brampton.caسکھ ورثہ کے مہینے کی تقریب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 
 
 

 :اقتباسات
 
کرتا ہے کہ ہم نے اپریل کو سکھ ورثہ کے مہینے کے طور پر تسلیم سٹی آف برامپٹن اپنی سکھ کمیونٹی کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس "

کرنے کا اعالن کیا ہے۔ سکھ برادری ہمارے ثقافتی منظرنامے کا ایک اہم حصہ ہے اور یہاں برامپٹن میں ہماری کمیونٹی میں ایک فعال 
 "آپ ہم سب کو ایسی رغبت دالنا جاری رکھیں۔ -کردار ادا کرنے پر ہم سکھ کمیونٹی کے انتہائی شکر گزار ہیں 

 میئر لنڈا جیفری -
 
رہائشی ہونے پر فخر ہے کیونکہ ہم نے اپریل کو سکھ وراثت کے مہینے کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ سکھ  امجھے سٹی آف برامپٹن ک" 

کی خدمات کے بارے میں اپنی آنے والی نسلوں  ورثے کا مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کینیڈا کی سکھ برادری
 "کو مطلع کریں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔

 10اور  9وارڈ  ،سٹی کونسلر ُگرپریت ڈھلون
- 30 - 

 
وجوانی 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، ن 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
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 کے 

 www.brampton.caپر فالو کریں۔ یہاں مزید جانیں   فیس بکاور  ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
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