ત્વરિત જાહેિાત માટે

આ ઉનાળે બ્રૅમ્પટન પ્રાઇડને (ગૌિવ) ઉજવે છે ઇવેન્ટ્સની વવસ્તરિત યાદી સાથે
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટટારિયો (18 જૂ ન 2019) – િહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓને બ્રૅમ્પટનના LGBTTIQQ2SA સમુદાયને વધાવી લેવા માટે આ
ઉનાળામાાં ત્રણ ઇવેન્ટ્સમાાં આમાંવત્રત કિવામાાં આવે છે , જે પૈકી બે તો પહેલી વખત જ આયોજીત થઈ િહ્યા છે .
આ વર્ષની પ્રાઇડની ઉજવણીઓની વવગતો આ મુજબ છે :
મેયિ બ્રાઉન એન્ટડ કાઉવન્ટસલ લવ ઇઝ લવ ઇઝ લવ પ્રાઇડ પિેડ પ્રેપ પાટી (મેયિ બ્રાઉન અને કાઉવન્ટસલ પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે પ્રેમ પ્રાઇડ પિેડ
પ્રેપ પાટી) | જુ ન 22
અમાિી સાથે શવનવાિે, જુ ન 22ના િોજ બપોિે 2 થી 4 વચ્ચે પહેલવહેલી મેયિ બ્રાઉન અને કાઉવન્ટસલ લવ ઇઝ લવ ઇઝ લવ પ્રાઇડ પિેડ પ્રેપ
પાટીમાાં જોડાવ. આ પારિવારિક ઇવેન્ટટમાાં હશે ડીજે , નાસ્તાપાણી અને બલૂન કળાકાિો. બીજે રદવસે િવવવાિે, જુ ન 23ના િોજ ટોિોન્ટટો
પ્રાઇડ પિેડમાાં લઈ જવા માટે બધાાંને બલૂનની કૃવત બનાવવાનુાં આમાંત્રણ છે . પાટીનુાં પ્રાયોજન મેરિરડયન ક્રેરડટ યુવનયન કિી િહ્યા છે .

હાજિ િહેવા માટે અહીં િવજસ્ટિ કિો.
મેયિ બ્રાઉન અને કાઉવન્ટસલ સાથે ટોિોન્ટટો પ્રાઇડ પિેડ | જુ ન 23
ટોિોન્ટટો પ્રાઇડ પિેડમાાં મેયિ બ્રાઉન અને કાઉવન્ટસલ સાથે િહીને બ્રૅમ્પટનનુાં પ્રવતવનવધત્વ કિો – ઉત્તિ અમેરિકામાાં જે સૌથી વવશાળ હશે – જે
હશે સ્વતાંત્રતા, અવિવ્યવતત, પ્રેમ અને સમજણના સન્ટમાનમાાં, િવવવાિે, જુ ન 23નાાં િોજ. મેયિ અને કાઉવન્ટસલિોની પાછળ પ્રાથવમક કૂચના
િાગ બનવામાાં જો તમને િસ હોય તો ગુલાબી શટષ પહેિશો અને ટેડ િોજસષ વે અને બ્લૂિ સ્રીટ પિ મેયિ અને કાઉવન્ટસલને બપોિે 1:1વ વાગે
મળશો.

સાંપૂણષ વવગતો માટે અહીં વતલક કિો.
પ્રાઇડ ઇન દ સ્તવેિ | જુ લાઇ 7
લગોલગ બીજા વર્ે, સીટી પ્રાઇડ ઇન ધ સ્તવેિનુાં યજમાન બન્ટયુાં છે . િવવવાિે જુ ન 7ના રદને બપોિે 2 થી િાતે 9 વાગ્યા સુધી ગાડષન સ્તવેિમાાં
અમાિી સાથે જોડાવ અને કળા, અવિનય અને પારિવારિક પ્રોગ્રામમાંગ માિફત પ્રાઇડને વધાવી લો. વવવવધ પ્રદશષનકતાષઓને બ્રાઉઝ કિો અને
લાઇવ મનોિાંજન માણો, જે માાં િાગ લેશે ટૂ એટેચ્ડ (Too Attached) અને કળાકાિો ફે એન્ટડ ફ્લફી (Fay & Fluffy), ફ્લાય લેડી ડાઈ
(Fly Lady Di) અને તવાટષિબૅક (Quarterback). સાાંજે 7 થી િાતે 9 સુધી િોઝ વથએટિ પારટઓ પિ ડીજે વચપ્પી નૉનસ્ટોપ (DJ
Chippy Nonstop) સાથેની આફટિ પાટી વબલકુલ ચુકશો નહીં.

સાંપૂણષ વવગતો માટે અહીં વતલક કિો.
આ િોમાાંચક ઇવેન્ટ્સની સાંપૂણષ વવગતો માટે www.brampton.ca/prideની મુલાકાત લો.

ગ્રીન વસટી તિીકે શતય હોય ત્યાિે અમે વનવાસીઓને બ્રૅમ્પટન રાવન્ટઝટનો ઉપયોગ કિવાનુાં આહ્વાન કિીએ છીએ. તમાિા સફિનુાં આયોજન
કિવા માટે www.bramptontransit.comની મુલાકાત લો.
અવતિણ
"બ્રૅમ્પટનનાાં આ વર્ષનાાં પ્રાઇડનાાં ત્રણ ઇવેન્ટ્સ માટે હુ ાં બધાાંને અમાિી સાથે જોડાવા પ્રોત્સાવહત કરાં છુ ાં . નવા નતકોિ બે ઇવેન્ટ્સ સાથેની
અમાિી પ્રાઇડ ઉજવણીઓ વબલકુલ જવા દેવાય એવી નથી. બ્રૅમ્પટનના અમાિા મોઝે ઇક સમુદાયમાાં લવ ઇઝ લવ ઇઝ લવ
LGBTTIQQ2SA સમુદાયનાાં એક મૂલ્યવાન સદસ્ય અથવા સમથષક તિીકે હુ ાં બધાાંને ખુલ્લામાાં આવીને આપનુાં સમથષન દાખવવા આમાંવત્રત
કરાં છુ ાં .
-

મેયર પેટ્રિક બ્રાઉન (Mayor 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 Instagram પર
જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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