ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਦੀ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ

ਰਸਿੱ ਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰ ਥ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ।ੋ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦੋ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੰ ਸਾਡੇ ਰਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੰ ਰਸਟੀ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਸਿੱ ਖ ਰਵਰਸੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ (Sikh Heritage Month)
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਖ ਰਵਰਸੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਿੱ ਖ
ਕੈਨੈਡਾਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਹਨ। 27 ਅਪਰੈਲ ਨੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City Hall Atrium) ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉੱਥੇ ਪਰੰ ਪਰਰਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਵੋ, ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਬ੍ਣਾਓ, ਇਿੱ ਕ-ਦਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲੋ-ਰਮਲੋ ਅਤੇ ਪਰੇਰਰਤ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੰ ਸੁਣੋ। ਇਸਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਰਸਿੱ ਖ
ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰ ਥ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (Sikh Heritage Month Foundation) ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰ ਜਨ,
ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇ ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ (Community Iftar)
ਰਮਜਾਨ (Ramadan) ਮੁਬ੍ਾਰਕ! ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 16 ਮਈ ਨੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਹਲੇ
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਰਜ ਰਿਪਣ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਡਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਪਰਵਿੱ ਤਰ ਮਹੀਨੇ ਨੰ
ਮਾਨਤਾ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਜਾਨਾ ਦਾ ਰੋਜਾ ਖੋਲਹਦੇ ਹਨ। ਅਰਿਆਤਰਮਕ ਸਟੇਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਰਡਸਪਲੇ
ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਰਹਮਾਨਾਂ ਨੰ ਰਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਨਮਾਜ ਪੜਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਰਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗਹਾ ਸੀਰਮਤ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 12 ਮਈ ਤਿੱ ਕ www.brampton.ca/events ਤੇ ਜਵਾਬ੍ ਰਦਓ।
ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰੇਕੋਗਰਨਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community Recognition Program) ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ
ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੀਰੀਜ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾ ਸਾਲ ਰਸਟੀ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਜੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰ ਜਾਣਨ ਦਾ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/events ਤੇ ਜਾਓ।

ਹਵਾਲਾ
“ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱ ਲੋਂ , ਸਾਨੰ ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਰਸਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੰ ਆਸ ਹੈ ਰਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱ ਰਭਚਾਰਕ ਰਪਿੋਕੜਾਂ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰ ਪੰ ਨ ਰਵਰਸੇ ਬ੍ਾਰੇ
ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੰ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਇਫਤਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

-30ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
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