ત્વરિત જાહેિાત માટે

બ્રેમ્પટન િોમાાંચક ઉનાળુ આયોજનો વડે પોતાના બહુ વવધ સમુદાયમાાં (મોઝેઇક કમ્યુવનટી - Mosaic community) ઉજવણી કિશે
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂ ન 3, 2019) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટને ઉનાળાની શરૂઆત શ્રેણીબદ્ધ આયોજનો વડે કિી જે ની ઉજવણી બ્રેમ્પટનનો
વૈવવધ્યસભિ સમુદાય કિે છે ! સમગ્ર જૂ ન અને જુ લાઇ દિવમયાન આ કૌટુાંવબક-અનુકૂળ ઉત્સવો માટે અમાિી સાથે જોડાઇ જાવ.

સમુદાયને ઓળખ આપતા આયોજનો (કમ્યુવનટી િેકવનનશન ઇવેન્્સ - Community Recognition Events)
ફ્લેગ-િેઇઝીંનસ, પિાંપિાગત િસોઇકળા અને સાાંસ્કૃવતક આયોજનો સમાવતા આ નવા આયોજનો વડે બ્રેમ્પટનના ધનાઢ્ય સાાંસ્કૃવતક વૈવવધ્યને
લક્ષમાાં લો. જૂ નમાાં એકલા સેલી-બ્રેમ્પટન (CeleBrampton) આયોજનને બદલે, બ્રેમ્પટનના વૈવવધ્યને સન્માન આપવા બ્રેમ્પટન સમગ્ર વર્ષ
દિવમયાન નવા અને વવસ્તીણષ આયોજનોનુાં યજમાન બની િહ્ુાં છે .
િહેવાસીઓ માટે આ ઉજવણીઓ અન્ય સાંસ્કૃવતઓ વવશે શીખવાની અને આપણાાં શહેિનો ભાગ બનતા ઘણાાં સમુદાયોને જાણવાની ચરડયાતી
તક છે .
જૂ નમાાં નીચેના કમ્યુવનટી િેકવનનશન ઇવેન્્સ યોજાવાના છે :


ઇટાલીયન હેરિટેજ મન્થ │ જૂ ન 9 │ સવાિે 11 થી બપોિે 2 વાનયા સુધી │ ગૅજ પાકષ
ઇટાલીયન હેરિટેજ મન્થની (વાિસો મવહનાની) ઉજવણી ફ્લેગ-િેઇઝીંનસ અને બાિબેક્યુ વડે કિો.



રફવલપાઇન હેરિટેજ મન્થ │ જૂ ન 13 │ સાાંજે 5 થી િાત્રે 8 વાનયા સુધી │ સીટી હૉલ આરિયમ (સ્વાગત કક્ષ)
પિાંપિાગત િસોઇકળાનો નમૂનો, જે માાં પ્રખ્યાત મીઠાઇ હાલૉ-હાલૉ સામેલ છે , અને આ પ્રસાંગે જીવાંત પિફોમષન્સીસનો
(પ્રસ્તુવતઓનો) આનાંદ માણો. િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓને જૂ ન 11 નાાં િોજ સવાિે 9 વાનયે કેન વહહલન્સ સ્ક્વેિમાાં પણ
વનમાંવત્રત કિવામાાં આવે છે જ્યાિે અમે રફવલપાઇન્સના ધ્વજનુાં ફ્લેગ-િેઇઝીંનસ કિીશુ.ાં



પોટુગ
ષ ીઝ હેરિટેજ મન્થ │ જૂ ન 15 અને 16 │ બપોિે 3 થી િાત્રે 11 અને બપોિે 12 થી િાત્રે 9 વાનયા સુધી│ કેન વહહલન્સ સ્ક્વેિ
બપોિે 3 થી 4 વાનયા વચ્ચે સાાંસ્કૃવતક િસોઇકળા અને મનોિાંજન સાથે ફ્લેગ-િેઇઝીંનસ કાયષક્રમમાાં હાજિ િહો, ત્યાિ પછી જૂ ન 15
નાાં િોજ બપોિે 4 થી િાત્રે 11 વાનયા વચ્ચે લુસોફોવનયા ફેવસ્ટવલમાાં ભાગ લો. આ ઉત્સવની ઉજવણી જૂ ન 16 નાાં િોજ બપોિે 12
થી િાત્રે 9 વાનયા સુધી ચાલશે.

ફામષસષ માકેટ ઓપનીંગ ડે (ખેડત
ૂ ોનુાં બજાિ ખુલવાનો રદવસ) │ જૂ ન 15 │ સવાિે 7 થી બપોિે 1 વાનયા સુધી │ મેઇન સ્િીટ એટ ક્વીન
બ્રેમ્પટનના ખેડૂતોના બજાિ ઋતુની શરૂઆત સ્થાવનક ગીતકાિો-સાંગીતકાિો દ્વાિા જીવાંત સાંગીત વડે થશે, કૌટુાંવબક પ્રવૃવિઓ યોજાશે અને ફ્રેન્કી
ફ્લાવસષ (Frankie Flowers) બગીચાકામ સાંબાંવધત માવહતી આપશે. િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓને જૂ ન 15 થી ઓક્ટોબિ 12 સુધી દિ
શવનવાિે સવાિે તાજી સ્થાવનક ઊપજ અને હાથબનાવટનો સામાન ઉઠાવવા વનમાંવત્રત કિવામાાં આવે છે .
નેશનલ ઇવન્ડજીનસ પીપલ્સ ડે (િાષ્ટ્રીય સ્વદેશી લોકોનો રદવસ) │જૂ ન 21 │ બપોિે 12:30 થી 2 વાનયા સુધી, સાાંજે 6 થી િાત્રે 10 વાનયા
સુધી │ ગાડષન સ્ક્વેિ
પિફોમષન્સ (પ્રસ્તુવત), નૃત્ય, વાતાષ કથન અને ઘણાાં બધાાં આયોજનો સાથે નેશનલ ઇવન્ડજીનસ પીપલ્સ ડે ઉજવો, જે ને ઇવન્ડજીનીયસ નેટવકષ
પ્રસ્તુત કિશે. પ્રસાંગ અને સમુદાવયક પ્રસ્તુવત બપોિે 12:30 થી 2 વાનયા સુધી, ડીજે ક્લાવસક રૂ્સ (DJ Classic Roots) અને ઇસ્ક્વી
(iskwē) દ્વાિા સાાંજે 6 થી િાત્રે 10 વાનયા સુધી જીવાંત પ્રસાિણ કિવામાાં આવશે.

બ્રેમ્પટન સેલીબ્રે્સ કેનડે ા ડે (બ્રેમ્પટન કેનડે ા રદવસ ઉજવે છે ) │ જુ લાઇ 1 │ બપોિે 12 થી િાત્રે 10 વાનયા સુધી │ ચચાંગકુસી પાકષ
કેનેડાના જન્મરદવસે બ્રેમ્પટનના વર્ષના સૌથી મોટા તહેવાિમાાં ભાગ લો! આનાંદપ્રમોદ, કૌટુાંવબક-અનુકળ
ૂ પ્રવૃવિઓ માણો જે માાં ફુનગો ફૂલાવવો
(ઇન્ફ્લેટેબલ્સ), આાંતિિાષ્ટ્રીય અવનવી વાનગીઓના વવક્રેતાઓ (ગૉિમેટ ફૂડ વેન્ડસષ) અને ભપકાદાિ આતશબાજી શૉ સામેલ છે , જે ની
િજૂ આત રટમ હોટોન્સ (Tim Hortons) કિશે. આ વર્ષની જીવાંત મનોિાંજન શ્રેણીની ઔપચારિક ઘોર્ણા માટે સચેત િહો.
પ્રાઇડ ઇન ધી સ્ક્વેિ (સ્ક્વેિમાાં ગૌિવ) │ જુ લાઇ 7 │ બપોિે 2 થી િાત્રે 9 વાનયા સુધી │ ગાડષન સ્ક્વેિ
બ્રેમ્પટનના ગવતશીલ LGBTTIQQ2SA સમુદાયોમાાં તમામ ઉંમિના લોકો માટે કળા, પિફોમષન્સ અને કાયષક્રમો માિફતે ઉજવણી કિો.
વવવવધ સામુદાવયક પ્રદશષનકાિોને જાણો અને બપોિથી સાાંજ સુધી જીવાંત મનોિાંજનનો આનાંદ માણો, જે માાં મુખ્ય પ્રસ્તુતકતાષઓમાાં ટૂ એટેચ્ડ
(Too Attached), અને કળાકાિો ફૅ એન્ડ ફ્લફી (Fay & Fluffy), ફ્લાય લેડી ડી (Fly Lady Di) અને ક્વાટષિબૅક (Quarterback)
સામેલ છે .
આ અને અન્ય આગામી આયોજનો પિ વધુ માવહતી મેળવવા વેબસાઇટ જુ ઓ, www.brampton.ca/events.
અવતિણ (ક્વૉટ):
“બ્રેમ્પટન પોતાના િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓના આનાંદપ્રમોદ માટે આશ્ચયષજનક વવવવધ તહેવાિો અને પ્રસાંગો ઉજવે છે . બ્રેમ્પટનની
વવવવધતા જાણો, ચરડયાતા ભોજનની મજા માણો, ઍવોડષ વવજે તા મનોિાંજનકાિો અને ઉદભવતા સ્થાવનક કળાકાિો જુ ઓ, અને આપણાાં
મોઝે ઇક (બહુ વવધ સામુદાવયક) શહેિ દ્વાિા અપાતા બધાાં કાયષક્રમો ઉજવો.”
-

મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown)
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો.
અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસનાં નેતત્ૃ િ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપર
જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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