
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્લકે મહસ્ટ્રી મમહનો વર્ચયયઅુલી ઉજવશ ે
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ફબે્રયઆરી 1, 2021) – ફેબ્રયઆરી મમહના દરમમયાન, બ્રમે્પટનના અશ્વેત સમયદાયે શહેર, પ્રોમવન્સ અન ેદેશન ેઆપલેા 

અસંખ્ય સાંસ્ટ્કૃમતક, આર્થુક અને કરુણામય ફાળાને ઉજવવા સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ેબ્લેક મહસ્ટ્રી મન્થન ેઓળખ આપી છે. 

 

આ સમયદાયના એડવોકેટ્સ, ચેમમ્પયન્સ અન ેનવીન શોધકતાુઓ જેવા લોકોન ેઓળખ અપાવવા, લોકો મેયર પૅરરક બ્રાઉનના (Patrick 

Brown) મેકકંગ બ્લેક મહસ્ટ્રી ઍવોર્ડસ ુમાટે રહેવાસીઓનય ંનામાંકન (નોમમનેશન) કરાવી શક ેછે. વધય મામહતી માટે વેબસાઇટ જયઓ, 

www.brampton.ca/BHM2021. 

 

COVID-19 ન ેલીધ,ે આ વર્ષ ેપ્રવૃમિઓ અને આયોજનો ઓનલાઇન કરવામાં આવશ.ે આમા ંનીચેના કાયુક્રમો સામેલ છે: 

• સન લાઇફ ફાઇનામન્સયલ સ્ટ્થામનક અશ્વેત કલાકારો દ્વારા એક અઠવારડક પરફોમનુ્સ સીરીઝ, વર્ચયયુઅલ પરફોમનુ્સ સીરીઝ રજૂ 

કરશે 

• બ્લેક મેકસ ુમાકેટ જે અશ્વેત લોકોની મામલકીના ધધંાઓ દશાુવશે  

• વૅલનેસ અવર જે સ્ટ્થામનક યોગા મશક્ષક મેથ્યય બોનસ (Matthew Bonas) દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવશે  

• બેસ્ટ્ટ એન્ડ બ્લેક ઇન બ્રેમ્પટન ફૂડ ટૂરનય ંઆયોજન એઝેલી હાટુ (Azalea Hart) કરશ ે

• બ્રેમ્પટનનયં જોન્સ એન્ડ જોન્સ પ્રોડક્શન્સ પનેલ મવમવધ મવર્ષયો પર ચચાુ કરશે, જેમ કે મહામારી દરમમયાન રચનાત્મક બની રહવેય,ં 

તમારી કારરકદી ઘડવી, બ્લેક લાઇવ્સ મટેર અન ેસ્ટ્રોંગ બ્લેક મલડરમશપ.                                                       

 

બધી પ્રવૃમિઓ અને કાયુક્રમો પર વધય મામહતી માટે વેબસાઇટ જયઓ, www.brampton.ca/BHM2021.  

 

બ્લકે પોમલરટકલ એમ્પાવરમને્ટ (અશ્વતે રાજકીય સશમક્તકરણ) કોન્ફરન્સ 

 

ફેબ્રયઆરી 9 અને 10 ના ંરોજ આ બ્લેક પોમલરટકલ એમ્પાવરમને્ટ કોન્ફરન્સ અશ્વેત રાજકીય આગવેાનો અને સાથીઓ સાથે મામહતીપ્રદ અન ે

પ્રેરણાત્મક વાતચીતો કરશે. વાતચીતો આયોજનબદ્ધ જામતવાદ, સામામજક, શૈક્ષમણક અન ેકોપોરેટ અસમાનતા દૂર કરવા કાયુરત થવા માટ ે

અશ્વેત રાજકીય રાજધાની મનમાણુના મનણાુયક મહત્વ પર પરંતય સૌથી મહત્વની બાબત તરીક,ે લોકો, કયટયંબો અન ેયયવાનોને રાજકારણ ક્ષતે્રમા ં

સહભાગી થવા પ્રેરરત કરવા પર ધ્યાન આપશ.ે નોંધણી કરાવવા અહીં મક્લક કરો.   

 

બ્લકે યયથ મલડરમશપ (અશ્વતે યયવાન આગવેાની) કોન્ફરન્સ 

 

આપણા ંશહેરમાં યયવાનોએ સફળતા મેળવવાની તૈયારી કરવાના હેતયસર મનણાુયક પડકારોનો સામનો કરવો પડ ેછે અને બહય કામ કરવય ંપડે છે. 

આ કાયુક્રમ, ફેબ્રયઆરી 26 ના ંરોજ સવાર ે9 થી બપોર ે3:30 વાગ્યા સયધી થશ,ે જે યયવાનોને પોતાના પડકારો, ચચંતાઓ અન ેસ્ટ્વપ્નોની ચચા ુ

કરવા અન ેજણાવવા એક મંચ આપવાની તક પૂરી પાડશે. આ કોન્ફરન્સ તઓેના કેટલાક પડકારોના ઉકલેો પર ધ્યાન આપશ ેઅન ેતેઓની 

સફળતાને ટેકો આપવાના રસ્ટ્તાઓ શોધવામા ંમદદરૂપ થવા સવંાદમાં પ્રવિૃમય થશે. યયવાનોને બોલવા માટેનય ંમંચ પૂરુ ંપાડવા ઉપરાંત, 

કોન્ફરન્સમાં વ્યાવસામયકો અને પ્રેરક વક્તાઓ પણ સાભંળવા મળશ.ે આ કોન્ફરન્સ યયવાનો અન ેસ્ટ્કૂલ બોર્ડસુની પહોંચમાં છે. સહભામગતા પર 

વધય મામહતી મેળવવા કપૃા કરી અહીં ઇમેઇલ મોકલો, economicantiblackracism@brampton.ca. 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“બ્રેમ્પટનના અશ્વેત સમયદાયે આ દેશને આજની મસ્ટ્થમતમા ંલાવવા સાંસ્ટ્કૃમતક રીતે વૈમવધ્યસભર, કરુણામય અન ેસમૃદ્ધ બનાવવા ઘણં બધયં કયયું 

છે. અમન ેબ્લેક મહસ્ટ્રી મન્થ સ્ટ્વીકારવા અન ેઉજવવા આખા મમહનાના કાયુક્રમો આપવામાં ગૌરવ થાય છે. મહત્વની ચચાુઓ અન ે

http://www.brampton.ca/BHM2021
http://www.brampton.ca/BHM2021
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Political%20Empowerment%20Conference.aspx
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

આયોજનબદ્ધ પ્રવૃમિઓમા ંભાગ લઇન,ે અમ ેઆપણાં સમયદાયમાં અશ્વેત સામયદામયક સભ્યોના મહત્વના ફાળાન ેચમકાવવા, વધારે સવુગ્રાહી 

શહેરનયં મનમાુણ કરવા કાયુરત છીએ.” 

− પૅરરક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન  

 

“આપણાં સમગ્ર શહેરમા ંઅશ્વેત આરિકી અન ેકેરરબીયન સમયદાયોનો બ્રેમ્પટનની સાંસ્ટ્કૃમતક રચનામા ંઅન ેઆપણાં સ્ટ્થામનક અથુતંત્રમા ંબહય 

મોટો ફાળો છે. હય ં બ્રેમ્પટન સીટી કાઉમન્સલમાં ચૂટંાયેલી પહેલી અશ્વેત મમહલા તરીકે, બ્લેક મહસ્ટ્રી મન્થન ેઅથુસભર રીતે સ્ટ્વીકારવાની 

રીતભાતમા ંઅગ્રણી બનીન ેકાઉમન્સલના સાથીઓ અને સભ્યો સાથ ેજોડાવામા ંગૌરવ અનયભવય ંછય ં. સાથે મળીને, આપણ ેબ્રેમ્પટનના હાલના 

અન ેભૂતકાળના કથનમા ંસામયદામયક સભ્યોએ આપેલા ઘણાં ફાળાન ેઓળખ અપાવીએ છીએ, જે સામયદામયક આગવેાનોની આગામી પેઢી 

માટનેો માગ ુમોકળો કર ેછે.” 

− શામાુઇન મવમલયમ્સ (Charmaine Williams), સીટી કાઉમન્સલર, વોર્ડસ ુ7 અન ે8, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“બ્રેમ્પટન એક રચના (મોઝેઇક) છે, અન ેબ્લેક મહસ્ટ્રી મન્થન ેસ્ટ્વીકારીને અન ેઉજવીન ેઆપણ ેશહેરની મવમવધતાન ેઓળખ આપી રહ્ાં છીએ. 

અશ્વેત લોકોનો ઇમતહાસ દયમનયાનો ઇમતહાસ છે. તે ઉપલમબ્ધ, નવીન શોધ, સંસ્ટ્કૃમત, અન ેમાનવતાના મૂળમાં શમક્તશાળી અન ેમવપયલ 

ઇમતહાસ દશાુવે છે. આ મમહન,ે આપણ ેકથનોને, આપણી સમક્ષ આવેલા લોકોના વારસાને પ્રમતચબંમબત કરવા અન ેતેમાથંી પ્રેરણા લેવા સમય 

કાઢી રહ્ા ંછીએ – એ આશા રાખીને ક ેતનેાથી વધાર ેસમાન, મનષ્પક્ષ, અન ેસવુગ્રાહી દેશનયં મનમાણુ કરવામા ંમદદરૂપ થવા આપણો ભાગ 

ભજવવામા ંએકતા, આદર અને કરટબદ્ધતાની વધારે ચરડયાતી સમજ પૂરી પાડી શકાશે.” 

− મગ્વનથે ચપૅમને (Gwyneth Chapman), સીમનયર એડવાઇઝર, ઇકોનોમમક એમ્પાવરમેન્ટ અન ેએન્ટી-બ્લેક રેમસઝમ યયમનટ, 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“આ વર્ષે બ્લેક મહસ્ટ્રી મન્થના આયોજનો બ્રેમ્પટનના અશ્વેત સમયદાયને, અને આપણા ંશહેરની સાંસ્ટ્કૃમતક રચનામા ંસમયદાયના નોંધપાત્ર 

ફાળાને ગૌરવપૂવુક ઓળખ અપાવશ ેઅને ઉજવણી કરશ.ે આખા મમહના દરમમયાન આયોજનબદ્ધ વર્ચયયુઅલ કાયુક્રમો અન ેપ્રવૃમિઓથી સમગ્ર 

શહેરમાં વૈમવધ્યસભર સમૂહો સાથ ેપ્રવિૃમય થવા, સાંસ્ટ્કૃમતક કાયુક્રમોને ટેકો આપવા, અન ેઆપણાં ગમતશીલ અશ્વેત સમયદાયને વધય જાણવાની 

તક મળે છે. અમ ેઆખા મમહના માટ ેઆયોજનબદ્ધ મવશાળ શે્રણીના કાયુક્રમોમાં ભાગ લેવા દરેક વ્યમક્તન ેઆમંમત્રત કરીએ છીએ.” 

− ડેમવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડમમમનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

-30- 

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

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 
 

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


 

 

 

 


