ત્વરિત જાહેિાત માટે

ટકૂં સમયમાૂં થનાિ પ્રસૂંગોમાૂં ઉજવીએ બ્રૅમ્પટનનૂં વૈવવધ્ય

શીખ ધિોહિ માસ (Sikh Heritage Month) અને શહેરનું સૌ પ્રથમ કમ્યનનટી ઇફ્તાર માટે અમારી સાથે
જોડાવ
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (25 એનપ્રલ 2019) – સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આવતા કેટલાક સપ્તાહમાૂં બે પ્રસૂંગો માિફત ઉજવશે પોતાનૂં સાૂંસ્કૃવતક
વૈવવધ્ય. તમામ નાગરરકોને એનપ્રલ 27ના િોજ શીખ સમાજની વધામણી કિવા અને સીટીના પ્રથમ કમ્યવનટી ઇફ્તાિ માટે મે 16ના રોજ
હાજર રહેવા આમુંનિત કરવામાું આવે છે .
શીખ ધિોહિ માસ
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા એવપ્રલ મવહનાને બ્રૅમ્પટન ખાતે તેમજ આખા દેશમાૂં શીખ કેનેરિયનોના મહત્ત્વપણણ યોગદાનોને વધાવી લેવા માટે
એવપ્રલ મવહનાને શીખ ધિોહિ માસ તિીકે જાહેિ કયો છે . એનપ્રલ 27ના રોજ સાુંજે 5:30 વાગ્યે સીટી હૉલ એરિયમ ખાતે પરુંપરાગત
ક્યનિનનો સ્વાદ માણવા, નેટવકક કરવા અને હળવામળવા તેમજ પ્રેરણાદાયક વક્તાઓને સાુંભળવા માટે જરૂરથી પધારશો. ઉત્તરાધકમાું શીખ
હેરરટેજ મન્થ ફાઉન્િેશનનો સમાપન પ્રસૂંગ યોજાશે જે માૂં હશે જીવૂંત મનોિૂંજન, સાુંસ્કૃનતક માનહતી, આર્ટકસ્ટ માકેટપ્લેસ અને બીજું ઘણું
બધું.
કમ્યવનટી ઇફ્તાિ
િમઝાન મબાિક! ગાડકન સ્ક્વેર ખાતે મે 16ના રોજ સાુંજે 7 વાગ્યે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના યજમાનપદે પ્રથમ કમ્યનનટી ઇફ્તારનું આયોજન
થશેે. આ પ્રસુંગ સૂયાકસ્ત સમયે નનશલ્ક સાવકજનનક જમણથી પનવિ રમિાન માસને નબરદાવશે જ્યારે મસલમાન નબરાદરો પોતાનો રોજો
છોડી શકશે. રૂહાની સ્ટેજ કાયકક્રમ, સાુંસ્કૃનતક રડસ્પ્લેને માણવા બધાું લોકોનું સ્વાગત છે , જે ના બાદ દવા મુંગાશે અને પરુંપરાગત ભોજન હશે.
સૂંખ્યા મયાણરદત છે તેથી કૃપા કિીને RSVP, મે 12 સધીમાું www.brampton.ca/events પિ આપી દેશો.
આ પ્રસૂંગો બ્રૅમ્પટનનાૂં કમ્યવનટી િેકગવનશન પ્રોગ્રામનો ભાગ છે , જે સાુંસ્કૃનતક ઉજવણીઓની શ્રેણી છે જે સીટી દ્વારા આખા વર્ક દરનમયાન
બ્રૅમ્પટનના વૈનવધ્યને નબરદાવવા માટે યોજવામાું આવે છે . આ પ્રસુંગોનું માધ્યમ નાગરરકોને બીજી સુંકૃનતઓ નવશે જાણકારી મેળવવાની
જબરદસ્ત તક પિી પાિે છે તેમજ આપણૂં શહેિ સમાવી લે છે એવા ઘણા બધાૂં સમાજોને જાણવા ઓળખવાનો અવસિ ઊભો કિે છે .
આવા અવસિો અને અન્ય સીટી ઇવેન્્સ વવશે વધ માવહતી માટે અહીં મલાકાત લો www.brampton.ca/events.

ક્વોટ
"કાઉનન્સલ વતી અમે સહ ગૌરવ અનભવીએ છીએ કે સીટી આ વર્ે સાુંસ્કૃનતક કાયકક્રમોની શ્રેણી મારફત બ્રૅમ્પટનના અદ્ભૂત વૈનવધ્યને ઉજવી
રહ્ું છે . અમને આશા છે કે તમામ સાૂંસ્કૃવતક પૃષ્ઠભ ધિાવતા વનવાસીઓ અમાિી સાથે એવપ્રલ 27ના રોજ શીખ સમાજની ગૌરવશાળી
ધરોહરને સમજવા માટે જોડાશે તેમજ સાવકજનનક ઇફ્તારમાું મે 16ના રોજ અમારી સાથે ભોજન લેશે.

- મેયર પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)
-30સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વવશે વવષે વધ માવહતી માટે અહીં મલાકાત લો www.brampton.ca અમને ફોલો કિો Twitterપિ, Facebookપિ, અને Instagramપિ.
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