04 ફેબ્રુઆરી 2019

બ્રૅમ્પટનમ ાં બ્લૅક હિસ્ટરી મન્થની ઉજવણી
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો – સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટને ફેબ્રઆ
ુ રી 1ના રોજ સીટી હૉલ ખાતે ભાષણો, કવિતાઓ અને ફેબ્રુઆરીને બ્લૅક વહસ્ટરી મન્થ
તરીકે જાહેર કરતી ઘોષણાના પઠન સાથે બ્લૅક વહસ્ટરી મન્થની ઉજિણીનો સત્તાિાર પ્રારંભ કયો
બ્રૅમ્પટનન ાં અશ્વેત આફ્રિકન અને કેફ્રરહિયન સમુદ યોન ાં સન્મ નમ ાં સીટી ફેબ્રઆ
ુ રીમ ાં િે વધુ ઇવેન્્સ યોજી રહ્ય છે .
બ્લૅક હિસ્ટરી મન્થન ાં આકર્ષણણો
બ્રૅમ્પટન સીટી િૉલ ખ તે ફેબ્રઆ
ુ રી 22ને શુક્રિારના રોજ બપોરના ભોજન માટે બપોરે 12 થી 2 િાગ્યા સુધી પધારો! કન્ઝરવેટરીમ ાં સ્થ હનક
હવક્રેત ઓ $5 અથિા ઓછી કકંમતે વલજ્જતદાર નાસ્તા અને ભોજનની િસ્તુઓ િેચશે.
સમ પનનો ઇવેન્ટ
બ્લૅક હિસ્ટરી મન્થન સમ પનની ઉજવણી સીટીન ક્લોઝઝાં ગ ઇવેન્ટમ ાં ગુરૂવ ર, ફેબ્રઆ
ુ રી 28ના રોજ જોરદાર ઢબે કરો. સાંજે 4:30 થી
8:00 િાગ્યે બ્રૅમ્પટન સીટીી િૉલ નૃત્ય, સંગીત, વ્યાખ્યાનો, ફેસ પેઇનન્ટંગ સવહતની બાળકો માટેની પ્રિૃવત્તઓ અને વિક્રેતાઓની હાજરીથી
થનગની ઉઠશે. સાંજે 6 િાગ્યે મંચ ઉપર રજૂ આતો શરૂ થઈ જશે અને અલ્પાહાર ઉપલબ્ધ થશે.
"સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સહુ પ્રથમ િખત સાિવજવનક બ્લૅક વહસ્ટરી મન્થનું યજમાન બની રહ્ું છે તેનો મને ગિવ છે . આખી કાઉવન્સલ િતી અમે
અશ્િેત આરિકન અને કેરરવબયન સમુદાયોનું સન્માન, અને ભવિષ્યમાં અનેક સાંસ્કૃવતક ઇિેન્્સ કરિાની તક મેળિિા આતુર છીએ.” એિું મેયર
પેરિક બ્ર ઉને (Mayor Patrick Brown) જણાવ્યું હતુ.ં
બ્લૅક હિસ્ટરી મન્થ એક ર ષ્ટ્રીય ઉત્સવ છે જે અશ્વેત કૅનેફ્રિયનોએ કૅનેિ ની હવર સત અને ઓળખ મ ટે આપેલ મિત્ત્વપૂણણ ફ ળ ને હિરદ વે છે .
બ્રૅમ્પટનના ઇિેન્્સ આપણા શહેરી જીિનનાં તમામ પાસાઓ માટે આપણા અશ્િેત સમાજે ભૂતક ળ અને વતણમ નમ ાં આપેલ ફ ળ ને હિરદ વે
છે .

બ્લૅક હિસ્ટરી મન્થમ ાં થન ર બ્રૅમ્પટન ખ તેન ઇવેન્્સ હવશેની વધુ હવગતો મ ટે અિીં હક્લક કરો.
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બ્રૅમ્પટન હવશ ળ આયોજનો હવર્ષે હવચ રે છે . અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિતા ભવિષ્ય માટે તૈયાર સંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયની િૃવધધ, યુિાની અને િૈવિધ્ય આપણને અલગ
ઓળખ પ્રદ ન કરે છે . અમે કૅનેડાના ઇનોિેશન સૂપર કૉરરડોર ખાતે વસ્થત છીએ જ્યાં રોકાણોને પ્રોત્સાવહત કરીએ છીએ અને િૈવશ્િક સ્તરે અમારી સફળતામાં િૃવધધ કરી રહ્ા છીએ. અમે બનાિી
રહ્ા છીએ એિા ગવતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાંપે છે અને અહીં કામ કરતા લોકોમાં ગૌરવની લ ગણીનો સાંચ ર કરે છે . અમે બ્રૅમ્્ટનને આગળ ધપાિી રહ્ા છીએ જે થી તે એક જોડાણ
ધરાિતું શહેર બને જે પ્રિતવનાત્મક, વ્યાપક અને સાહવસક હોય. અમને Twitter, Facebook, અને Instagramપર અનુસરો. અહીં િધુ જાણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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