
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

આગામી કાર્યક્રમોમાાં બ્રમે્પટનની વિવિધતા ઉજિિામાાં આિશ ે

 

અમારી સાથ ેતવમલ હરેરટજે (િારસો) મવહનો, ચીની નતૂન િર્ય, અન ેઅશ્િતે લોકોનો ઇવતહાસ મવહનો 

ઉજિિા જોડાશો. 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરર્ો (જાન્ર્ુઆરી 20, 2020) – મેર્ર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) અને કાઉવન્સલરો આ જાન્ર્ુઆરી અને 

ફેબ્રુઆરીમાાં શ્રેણીબદ્ધ આર્ોજનોમાાં બ્રેમ્પટનની વિવિધતા ઉજિિા રહેિાસીઓને આમાંવિત કરે છે. તવમલ હેરરટેજ (િારસો) વિશ ે

િધુ જાણો, ચીની નૂતન િર્ય ઉજિો, અને આપણાાં સમુદાર્માાં અશ્િેત કેનેરડર્નોના ફાળાને જાણો. 

 

તવમલ હરેરટજે (િારસો) મવહનો  

 

તવમલ કેનેરડર્નોના ફાળાને ઉજિિા જાન્ર્ુઆરીને બ્રેમ્પટનમાાં તવમલ હેરરટેજ મવહનો તરીકે ઓળખિામાાં આિે છે. આ સમુદાર્નો 

ઇવતહાસ અને સાંસ્કૃવત વિશ ેિધુ માવહતી શુક્રિાર, જાન્ર્ુઆરી 24 નાાં રોજ સાાંજે 7 થી રાિ ે9 િાગ્ર્ા િચ્ચે સીટી હૉલ એરિર્મ 

(સ્િાગત કક્ષ)માાં મેળિો. પરાંપરાગત ભોજનનો સ્િાદ માણો, જીિાંત પ્રસારણોનો આનાંદ માણો, અને આ રોમાાંચક આર્ોજનમાાં 

તવમલ હેરરટેજ મવહનાનો ધ્િજારોપણ કરિામાાં સમુદાર્ સાથે જોડાશો.  

 

ચીની નૂતન િર્ય 
 

શવનિાર, જાન્ર્ુઆરી 26 નાાં રોજ બપોરે 1 થી 4 િાગ્ર્ા િચ્ચે સીટી હૉલ એરિર્મમાાં ચાંદ્રના નૂતન િર્ય અને ઉંદરના ચીની િર્યન ે

આિકારો. આ જીિાંત ઉજિણીમાાં આઇકોવનક ડે્રગન અને સસાંહ નૃત્ર્ો, કેવલગ્રાફી (સુલેખન) કલાકારો અને ચા-નાસ્તો સામેલ રહેશે. 

સામુદાવર્ક આગેિાનો આગામી િર્ય માટે સમૃવદ્ધ અને સારી તાંદુરસ્તીની શુભેચ્છાઓ આપશે. આ કાર્યક્રમનુાં આર્ોજન બ્રેમ્પટન 

ચાઇનીઝ વબઝનેસ એસોવસએશન સાથેની ભાગીદારીમાાં થઇ રહ્ુાં છે, અને તેન ેHSBC અને મેન્ડરરન રૅસ્ટોરન્ટ દ્િારા ગૌરિિાંતી 

સહાર્તા મળી છે. 

 

અશ્િતે લોકોનો ઇવતહાસ મવહનો 

 

ફેબ્રુઆરીન ેદેશભરમાાં અશ્િેત લોકોનો ઇવતહાસ મવહનો તરીકે ઓળખ મળી છે, જે અશ્િેત કેનેરડર્નોના િારસાને અને તેઓના 

અવિરત ફાળાને સન્માન આપિાનો સમર્ છે. આપણાાં શહેરના અશ્િેત અરિકી અને કેરરવબર્ન સમુદાર્ોની ઉજિણીમાાં 

ફેબ્રુઆરીમાાં બે આર્ોજનોમાાં હાજર રહેશો. મવહનાની શરૂઆત શવનિાર, ફેબ્રુઆરી 1 નાાં રોજ બપોરે 2 િાગ્રે્ કેન વહહલન્સ 

સ્્િૅરમાાં ધ્િજારોહણ પ્રસાંગ િડ ેકરો, અને મવહનાનુાં સમાપન શુક્રિાર, ફેબ્રુઆરી 28 નાાં રોજ સીટી હૉલમાાં બીટ ઑફ બ્લેક વહસ્ટરી 

મન્થ િડ ેકરો. આ સમાપન કાર્યક્રમમાાં કન્ઝિેટરીમાાં બપોરે 12 થી રાિ ે8 િાગ્ર્ા સુધી ખાદ્ય અને છૂટક વિક્રેતાઓ સાથેનુાં બજાર 

રહેશે, અને ઍરિર્મમાાં ગીત, નૃત્ર્ અને શબ્દ બોલી પ્રસ્તુવતઓ સવહતનુાં આર્ોજન રહેશ.ે  

 

અશ્િેત લોકોનો ઇવતહાસ મવહનોમાાં સહભાગી થિા ઇચ્છતા કલાકારો અને વિક્રેતાઓન ેગુરુિાર, જાન્ર્ુઆરી 30 સુધીમાાં સીટીને 

અરજી કરિા આમાંવિત કરિામાાં આિે છે. વિગતો માટે અમારી િેબસાઇટ જુઓ. 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month.aspx


 

 

 

આ આર્ોજનો બ્રેમ્પટનની વિવિધતાન ેસન્માન આપિા આપણાાં શહેર દ્િારા આખા િર્ય દરવમર્ાન આર્ોજન કરિામાાં આિતી 

શ્રેણીબદ્ધ ઉજિણીઓ પૈકી બ્રેમ્પટનના સામુદાવર્ક ઓળખ કાર્યક્રમનો એક ભાગ છે. રહેિાસીઓ માટે આ આર્ોજનો અન્ર્ 

સાંસ્કૃવતઓ વિશ ેશીખિાની અન ેઆપણાાં શહેરનો ભાગ બનતા ઘણાાં સમુદાર્ોને જાણિાની ચરડર્ાતી તક છે. 

 

આ અને શહેરના અન્ર્ આર્ોજનો પર િધુ માવહતી મેળિિા િેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca.  

 

અિતરણ (્િૉટ): 

 

“બ્રેમ્પટન એક મોઝેઇક છે અને સીટી કાઉવન્સલ આપણાાં સમુદાર્ની અદભુત વિવિધતા ઉજિિામાાં ગૌરિ અનુભિે છે. કાઉવન્સલ 

િતી, અમે આશાિાદી છીએ કે તમામ સાાંસ્કૃવતક પશ્ચાદભૂના રહેિાસીઓ તવમલ િારસો અને સાંસ્કૃવત વિશ ેિધુ જાણિા, ચીની 

નૂતન િર્ય ઉજિિા, અને આ રોમાાંચક આગામી આર્ોજનોમાાં આપણાાં અશ્િેત આરિકી અને કેરરબીર્ન સમુદાર્ોના ફાળાને 

ઓળખ આપિા અમારી સાથે જોડાશે.” 

 

- મેર્ર પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ 

છે લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકષણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતા 

પ્રવાસન ાં નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અને Instagram પિ જોડાવ. અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

વમરડર્ા સાંપકય: 

મોવનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડયનેટર, વમરડર્ા એન્ડ કમ્ર્ુવનટી એંગેજમેન્ટ  

હર્ૂહાત્મક સાંિાદ   

સીટી ઓફ બૅ્રમ્્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca  
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