
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

ત્રણ રિવસ ચાલનાિા િોમાાંચક ઓનલાઇન ઇવને્ટ્સ સાથ ેબ્રમૅ્પટન પ્રાઇડ (Pride) ની ઉજવણી કિશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટટારિયો (29 જૂન 2020) – COVID-19 નો ફેલાવો િોકવા માટે બ્રૅમ્પટન તમેની પ્રાઇડ (Pride)ની ઉજવણી ઓનલાઇન 

કિવા જઈ િહ્યા છે. બ્રૅમ્પટનના LGBTTIQQ2SA સમુિાયન ેવધાવી લેવા પીલ ખાતે જુલાઇ 5 થી 11 સુધી સમગ્ર પ્રાઇડ સપ્તાહમાાં 

સસટીએ ઇવને્ટ્સથી ભિેલુાં ઓનલાઇન હબનુાં સજજન કયુું છે જે બ્રૅમ્પટનમાાં પ્રાઇડ માસ િિસમયાન આકાિ લેશ.ે 

 

ઉજવણીમાાં જોડાવા www.brampton.ca/pride ની મુલાકાત લેશો. 

 

જુલાઇ 5 – પ્રાઇડ ઇન િ સ્ક્વિે (Pride in the Square) – વચુજઅલ સાંસ્કકિણ 

 

જુલાઇ 5ના િોજ, ઉજવો બ્રૅમ્પટનનુાં ત્રીજુાં વાર્ષજક પ્રાઇડ ઇન િ સ્ક્વેિ – વચુજઅલ સાંસ્કકિણ અપણ ેરૂબરૂ ગાડજન સ્ક્વેિમાાં ભેગા નહીં થઈ શકીશુાં 

તેમ છતાાં, પ્રાઇડ ઇન િ સ્ક્વેિ ચાલુ િહેશે એક નવી, સજજનાત્મક િીત ેગાડજન સ્ક્વેિ બ્રૅમ્પટનની Facebook અને Instagram ચનેલો પિ  

 

માણો આખો રિવસ ઓનલાઇન મનોિાંજનનુાં િોમાાંચક લાઇન અપ. 

 

• બપોિ ે2 વાગ્યે ડ્રગે સ્કટોિીટાઇમ ફે અન ેફ્લફી સાથ ે(Drag Storytime with Fay & Fluffy) – Facebook Live માટ ે

facebook.com/gardensquarebrampton 

 

• બપોિ ે3 વાગ્યે પ્રાઇડ ગાડજન પાટી CANVAS આ્સજ ઍ્શન પ્રોગ્રામ્સ સાથે – Facebook Live માટ ે

facebook.com/gardensquarebrampton 

 

• સાાંજે 6 વાગ્યે “I” ઇઝ ફોિ ઇન્ટ્લુઝન, કટરિના સગબસન સાથે ઇમ્પ્રવૂ એસ્ટસવટી – Instagram Live 

@gardensquarebrampton  

 

• સાાંજે 7 વાગ્યે રિસ નનાંગનુાં લાઇવ પફોમજન્ટસ – Facebook Live માટ ેfacebook.com/gardensquarebrampton 

 

• સાાંજે 8 વાગ્યે ડીજે એસ રડનલાંગિ સાથ ેિ પ્રાઇડ આફ્ટિ પાટી – Instagram Live @gardensquarebrampton 

 

પ્રાઇડ ઇન િ સ્ક્વેિ – વચુજઅલ સાંસ્કકિણના ઉિાિ પ્રાયોજક છે ટીડી બેંક. 

http://www.brampton.ca/pride
http://www.facebook.com/gardensquarebrampton
http://www.facebook.com/gardensquarebrampton
http://www.facebook.com/gardensquarebrampton


 

 

 

જુલાઇ 8 – પ્રિેણાિાયી યવુા વ્તા શ્રણેી  

 

હાસ્કયકાિ અને લેખક બ્રનૅ્ટડન ઍશ-મોહમ્મિના પ્રેિણાિાયી વ્તવ્ય માટે સાાંજે 7 વાગ્યે ્યુન ઇન કિો Live @culturebrampton.  

 

ઍશ-મોહમ્મિન ેજસ્કટ ફોિ લાફ્સ મોસન્ટિઅલ હોમગ્રોન ટૅલન્ટટ તિીક ેનવાજવામાાં આવ્યા છે, રટમ સસમ્સ ઍવોડજ માટ ેનોસમનેટ થયેલ હાસ્કયકાિ 

છે, ટેસલરફલ્મ ન્ટયુ વોઇસસસ ઍવોડજ સવજેતા છે અને િ એથસનક િનેબો (કનૅેડાનો સહુ પ્રથમ એક માત્ર અશ્વેત હાસ્કયકાિનો LGBT માટનેો 

કોમેડી શો) ના સજજક છે. ઍશ-મોહમ્મિનુાં આલ્બમ CAPRICORNICATION આઇ્યનુ્ટસ કનૅેડાના ચા્સજમાાં #1 પિ ડેબ્યુ કયુું હતુાં અન ે

તેથી તેઓ એવા પ્રથમ ગ ેઅશ્વેત કેનેરડયન બન્ટયા જેમણ ેકોમેડી આલ્બમ બનાવીને રિસલઝ કયુું. ઍશ-મોહમ્મિ CBC/TVO ડો્યુમને્ટટિી 

સ્કટૅન્ટડ અપ ટોિોન્ટટોમાાં પણ તાજેતિમાાં િશાજવાઇ હતી જે 2018 ના પૂવાજધજમાાં સહુ પ્રથમ વખત બહાિ પાડવામાાં આવી હતી અને પ્રશાંસાપાત્ર 

બન્ટયુાં હતુાં. તઓે રફલ્ડ િીપ એસસ્કટવલ, JFL42 માાં પણ ચમ્યા હતાાં અને JFL મોસન્ટિઅલ ખાતે જુસલયો ટોિેસ માટ ેકાયજિમ આપ્યો હતો. 

 

જુલાઇ 9 – આ છે બ્રમૅ્પટન: લાઇવ ઓનલાઇન 

 

િ િોઝ બ્રૅમ્પટન દ્વાિા પ્રસ્કતુત, આ છે બ્રમૅ્પટન (This is Brampton): લાઇવ ઓનલાઇનમાાં પ્રસ્કતુત થશ ેપ્રાઇડ માટે જોિિાિ કાયજક્ર્મો. 

્યુન કિો િ િોઝ નુાં Facebook Live અહીં facebook.com/therosebrampton સાાંજે7:30 વાગ્યે. 

 

ધીસ ઇઝ બ્રૅમ્પટન: લાઇવ ઓનલાઇન છે િ િોઝ બ્રમૅ્પટનની સાપ્તાસહક ઓનલાઇન કન્ટસટજ સસરિઝ જેમાાં સવશ્વન ેબ્રૅમ્પટનની ટોચની 

પ્રસતભાઓના િશજન કિાવાશે. સસરિઝ સ્કથાસનક કલાકાિોને મિિરૂપ થાય છે જેમાાં તમેને પ્લેટફોમજ આપવા સાથ ેવ્યવસાસયક ફી પણ અપાય છે. 

એસપ્રલમાાં, જ્યાિથી તે શરૂ થયુાં ત્યાિથી સસરિઝે 20,000 વ્યુ કિે કયાજ છે અને િિેક ભૂખાંડોના પ્રકે્ષકોને આવકાયાજ છે. 

 

ધીસ ઇઝ બ્રૅમ્પટન: લાઇવ ઓનલાઇનનુાં ઉિાિતાપણૂજ પ્રાયોજન અલ્ગોમા યુસનવર્સજટી દ્વાિા થયુાં છે. 

 

સમાજમાાં હળોમળો! 

 

#ShowYourPrideBrampton નો ઉપયોગ આખા સપ્તાહમાાં કિતા િહીન ેસોશ્યલ સમરડયા પિ તમાિી સ્કટોિીઝ, ફોટોઝ, અને સવરડયોઝ 

શેિ કિી ઉજવણી કિો અને બધાાં સાથે જોડાયેલ િહો. 

 

અવતિણો 

"બ્રૅમ્પટન મોઝેક છે અન ેઅમે આપણા શહેિના સરિય LGBTTIQQ2SA સમાજન ેવધાવી લેવામાાં COVID-19 ન ેહવનનુાં હાડકુાં બનવા 

નહીં િઈશુાં. Www.brampton.ca/pride પિ, આપણ ેતમામ વયના લોકો માટનેા કાયજિમો, પ્રસ્કતુસતઓ અને કલા માિફત ઓનલાઇન 

ઉજવણી કિીશુાં. માિો પરિવાિ અને હુાં પોત ેઆખો સપ્તાહ આ કાયજિમો માણવાના છીએ! લવ ઇઝ લવ ઇઝ લવ." 

http://www.facebook.com/therosebrampton
http://www.brampton.ca/pride


 

 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

આપણાં વૈસવધ્યપૂણજ અન ેસમાવેશક શહેિ પીલમાાં પ્રાઇડ સપ્તાહ ઉજવવા માટે િોમાાંચક ઓનલાઇન ઇવેન્ટ્સ લાવીન ેતૈયાિ થઈ િહ્યુાં છે. 

COVID-19 ને કાિણે આપણે રૂબરૂમાાં ઉજવણી કિી શકીશુાં નહીં પણ હુાં બધાને પ્રોત્સાસહત કિીએ છીએ કે તેઓ સપ્તાહ સુધી 

www.brampton.ca/prideને બુકમાકજ કિ,ે ઇવેન્ટ્સન ેમાણે, શીખે અને ગમ્મત કિે." 

- ગૂિપ્રીત સધલ્લોન, રિજનલ કાઉસન્ટસલિ, વૉડજ 9 & 10, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન; ઉપ-પ્રમુખ, ઇકોનોસમક ડેવેલપમેન્ટટ એન્ટડ કલ્ચિ  

"આ વષ,ે અમે સમાજન ેસ્કવસ્કથ અન ેસલામત િાખવા હેત ુબ્રૅમ્પટનના પ્રાઇડના ઇવને્ટ્સન ેઓનલાઇન લઈ જઈ િહ્યા છીએ. તમાિા પરિવાિ 

સાથે મળીન ેઘિ ેઉજવણી કિો – તમે સ્કથાસનક િેસ્કટોિન્ટટોમાાંથી ટેકઆઉટ ઓડજિ લઈ જઈ શકો, ડાન્ટસ પાટી કિી શકો અને આખા અઠવારડયામાાં 

ઓનલાઇન ઇવેન્ટ્સન ે્યુન ઇન કિી શકો!" 

- પૉલ સવસેન્ટટ, રિજનલ કાઉસન્ટસલિ, વૉડજ 1 & 5, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન; ઉપ-પ્રમુખ, ઇકોનોસમક ડેવેલપમેન્ટટ એન્ટડ કલ્ચિ 

"શહેિન ેફિી ખોલવા માટે અમ ેજ્યાિ ેકાયજ કિી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેઅમાિ ેમાટે સમાજની સુિક્ષા અને સ્કવાસ્ક્ય ટોચની અગ્રીમતા ધિાવ ેછે. હુાં 

ભાિપવૂજક બધાાંને અિજ કરાં ક ેઆ વષ ેપ્રાઇડન ેઓનલાઇન અન ેસલામત િીતે ઉજવશો અન ેCOVID-19 સામેની લડત અાંગનેા આગામી 

પગલાાં સવશ ેવધુ સવગતો આગામી સપ્તાહોમાાં ઉપલબ્ધ થશ.ે"   

- માર્ટજન મેરડિોસ (Martin Medeiros), રિજનલ કાઉસન્ટસલિ, વૉડજ 3 & 4 પ્રમુખ, રિઓપનનાંગ એન્ટિ રિકવિી વર્કુંગ ગ્રપૂ, સસટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"સસટીના સ્કટાફે આ વષજના પ્રાઇડ ઇવેન્ટ્સ માટ ેજોિિાિ ઓનલાઇન હબનુાં સજજન કયુું છે. ચો્કસપણ ેપ્રાઇડ ઇન િ સ્ક્વેિ- વચુજઅલ સાંસ્કકિણ, 

પ્રેિણાિાયક યુવા વ્તા સસરિઝ, અને થીસ ઇઝ બ્રૅમ્પટનન ેમાણશો: #ShowYourPrideBrampton નો ઉપયોગ કિીને આપના પરિવાિ 

સાથે લાઇવ ઓનલાઇન અન ેતમાિો અનુભવ શેિ કિશો." 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્કિેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિજ છે લોકો. 

અમને ઊજાજ મળ ેછે અમાિા સવસવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષજણનુાં કેન્ટર છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપયાજવિણીય નસવનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

http://www.brampton.ca/pride
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

  
 

સમરડયા સાંપકજ : 

મોસનકા િુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડજનેટિ, સમરડયા એન્ટડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાિ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

