برائے فوری اجراء

آگے آنے والے اِن مواقع پر برامپٹن کے تنوع کا جشن منائیں

سکھ ہیریٹیج منتھ اور سٹی کے پہلے کمیونٹی افطار میں شامل ہو جائیں۔
ہمارے ساتھ ِ

برامپٹن ،آن ( 25اپریل ) – 2019سٹی آف برامپٹن آنے والے ہفتوں میں دو مواقع کے ساتھ اپنی تنوع کا جشن منا رہا ہے۔ تمام رہائشیوں کو
 27اپریل کو ہماری سکھ کمیونٹی کے جشن اور  16مئی کو سٹی کے پہلے کمیونٹی افطار میں بھرپور شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔
سکھ ہیریٹیج منتھ
سٹی آف برامپٹن نے کینیڈا میں رہائش پذیر سِکھ کمیونٹی کی برامپٹن اور پورے ملک کے لیے اہم خدمات کے اعتراف میں اپریل کو سکھ
ہیریٹیج منتھ قرار دیا ہے۔  27اپریل کو شام  5:30بجے سٹی ہال آٹریم میں روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہونے ،رابطے بنانے اور آپس
فاونڈیشن کی اختتامی
میں گھلنے ملنے اور متاثر کن مقرروں کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد سکھ ہیریٹیج منتھ ٔ
تقریب ہو گی ،جس میں براہ راست تفریح ،ثقافتی معلومات ،ایک فنکار کی مارکیٹ پلیس اور مزید چیزیں نمایاں ہوں گی۔
کمیونٹی افطار
رمضان مبارک! سٹی آف برامپٹن  16مئی کو شام  7بجے گارڈن اسکوائر میں اپنے پہلے کمیونٹی افطار کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ تقریب
غروب آفتاب کے وقت ،جب مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں ،کمیونٹی کے لیے رات کے مفت کھانے کے ساتھ رمضان کے پاک مہینے
کو تسلیم کرتی ہے۔ تمام لوگوں کو ایک روح پرور اسٹیج پروگرام ،ثقافتی نمائشوں اور خصوصی مہمانوں کے ساتھ مالقاتوں سے لطف
اندوز ہونے کے لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے ،جس کے بعد نماز اور روایتی کھانا ہو گا۔
بندوبست محدود ہے ،لہذا برائے مہربانی  12مئی تک  www.brampton.ca/eventsپر اپنی شرکت کی تصدیق کریں۔
یہ تقریبات برامپٹن کے کمیونٹی ریکگنیشن پروگرام کا حصہ ہیں ،جو ثقافتی تقریبات کا ایک سلسلہ ہے ،جن کا سٹی پورے سال کے دوران
برامپٹن کے تنوع کے اعزاز میں انعقاد کرتا ہے۔ یہ تقریبات رہائشیوں کے لیے دوسری ثقافتوں کے بارے میں جاننے اور ہمارے شہر کو
بنانے والی کئی کمیونٹیز سے واقفیت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہیں۔
ان اور شہر کی دیگر تقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے  www.brampton.ca/eventsمالحظہ کریں۔
اقتباس
"کونسل کی جانب سے ،ہم سب کو فخر ہے کہ سٹی اس سال کئی ثقافتی تقریبات کے ذریعے برامپٹن کے زبردست تنوع کا جشن منا رہا ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ثقافتی پس منظروں سے تعلق رکھنے والے رہائشی  27اپریل کو برامپٹن میں سکھ کمیونٹی کے بھرپور ورثے
کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور  16مئی کو کمیونٹی افطار میں ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔"
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30-سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے www.brampton.ca ،مالحظہ کریں یا ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔
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