ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਗਰਮੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਤਰਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਈਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਿੇਗਾ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਜੂਨ, 2019) – ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਰਤੰ ਨ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ
LGBTTIQQ2SA ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਿੱ ਚੋਂ ਦੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਹਲੀ ਿਾਰ ਆਯੋਰਜਤ ਹੋਣਗੇ!
ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਾਈਡ (Pride) ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਰਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਲਿ ਇਜ ਲਿ ਇਜ ਲਿ ਪਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਪਰਪ
ੈ ਪਾਰਟੀ (Mayor Brown and Council Love is Love is Love
Pride Parade Prep Party) | 22 ਜੂਨ
ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੱ ਕ, ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਲਿ ਇਜ ਲਿ
ਇਜ ਲਿ ਪਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਪਰੈਪ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਰਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਪਰਰਿਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਡੀ.ਜੇ. (DJ), ਰਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ
ਗੁਬ੍ਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਗੁਬ੍ਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰਸਰਜਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਦਨ ਐਤਿਾਰ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਰਿੱ ਚ ਰਲਆਉਣ
ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਰੈਰਡਟ ਯੂਨੀਅਨ (Meridian Credit Union) ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱ ਥੇ (here) ਰਰਜਸਟਰ ਕਰੋ।
ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨਾਲ ਟੋਰਟ
ੋਂ ੋ ਪਰਾਈਡ ਪਰੇਡ (Toronto Pride Parade with Mayor Brown and Council) | 23 ਜੂਨ
ਐਤਿਾਰ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ, ਅਰਭਰਿਅਕਤੀ, ਰਪਆਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਰਿੱ ਚ — ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North America) ਰਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਭ ਤੋਂ
ਿੱ ਡੀ — ਟੋਰੋਂਟੋ ਪਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਰਿੱ ਚ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ
ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਰਪੱ ਛੇ ਪਰਾਈਮਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਹੱ ਸਾ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ੍ੀ ਕਮੀਜ ਪਰਹਨੋ ਅਤੇ ਟੇਡ ਰੋਜਰਸ ਿੇ (Ted Rogers Way) ਅਤੇ
ਬ੍ਲੂਰ ਸਟਰੀਟ (Bloor Street) ਰਿਖੇ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1:15 ਿਜੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੂੰ ਰਮਲੋ ।
ਪੂਰੇ ਿੇਰਰਿਆਂ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ (here) ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ।
ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਸਕਿੇਅਰ (Pride in the Square) | 7 ਜੁਲਾਈ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਸਕਿੇਅਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਿਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ
ਤੱ ਕ ਗਾਰਡਨ ਸਕਿੇਅਰ (Garden Square) ਰਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਰਿਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਡ ਦਾ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਿ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲਿੋ, ਇਸ ਰਿੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਟੂ ਅਟੈਚਡ

ਂ ਫਲਫੀ (Fay & Fluffy), ਫਲਾਈ ਲੇ ਡੀ ਡੀ (Fly Lady Di) ਅਤੇ ਕਿਾਰਟਰਬ੍ੈਕ (Quarterback) ਨੂੰ
(Too Attached) ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਫੇ ਐਡ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਰੋਜ ਰਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਦੇ ਿੱ ਡੇ ਖੁੱ ਲਹੇ ਖੇਤਰ ਰਿੱ ਚ ਡੀ.ਜੇ. ਰਚਪੀ ਨੌਨਸਟੌਪ (DJ
Chippy Nonstop) ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ-ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਖੁੰ ਝਾਓ।
ਪੂਰੇ ਿੇਰਰਿਆਂ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ (here) ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ ਿੇਰਰਿਆਂ ਲਈ www.brampton.ca/pride ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ (Green City) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਜੱ ਥੇ ਿੀ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਉਹ ਸਫਰ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜਟ
(Brampton Transit) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਰਟਰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਿਾਲਾ
“ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਤੰ ਨ ਪਰਾਈਡ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਨਿੇਂ
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਰਾਈਡ ਜਸ਼ਨ ਖੁੰ ਝਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਜੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਿੱ ਚ ਲਿ ਇਜ ਲਿ ਇਜ ਲਿ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ LGBTTIQQ2SA ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਰਨਤ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਓI”

-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਿੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿੰ ਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)
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