
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

બ્રમૅ્પટન સત્તાવાિ િીત ેમાર્ચના મહહનાન ેઅશ્વતે માનહસક આિોગ્ય જાગરૂકતા અન ેસશહતતકિણ માસ (Black 

Mental Health Awareness and Empowerment Month) તિીક ેસ્વીકાિ ેછે.  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (10 માર્ચ 2021) – માર્ચ 3 ના િોજ બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉહન્સલે સત્તાવાિ િીતે જાહેિ કયયું ક ેમાર્ચ મહહનો અશ્વેત 

માનહસક આિોગ્ય જાગરૂકતા અને સશહતતકિણ માસ (Black Mental Health Awareness and Empowerment Month) 

ગણાશે જે અશ્વેત સમાજમાાં માનહસક આિોગ્યની હવષમ પરિહસ્િહતના પ્રહતભાવરૂપ છે.  

 

આવા મહત્ત્વપૂણચ મહહનાના ભાગરૂપે શહેિની સામાહજક, સાાંસ્કૃહતક અને આર્િચક સશહતતકિણ અન ેઅશ્વેત હવિોધી જાહતવાદ એકમ અશ્વેત 

માનહસક આિોગ્ય જાગરૂકતા અને સશહતતકિણ સામયદાહયક સત્રોની શે્રણી યોજશ.ે  

 

જેમને સહભાગી િવામાાં રૂહર્ હોય ત્રો નીરે્ આપેલ ઓનલાઇન સત્રોમાાં અહીં નામ નોંધાવી શકશે. 

 

• યયિ મને્ટલ હેલ્િ ફોિમ: માર્ચ 18, સાાંજે 4:30 િી સાાંજે 6  

• હસહનયસચ મેન્ટલ હલે્િ ફોિમ: માર્ચ 18, સાાંજે 6:30 િી 7:30 

• હવમને્સ મેન્ટલ હલે્િ ફોિમ: માર્ચ 25, સાાંજે 6 િી 7:30 

• મેન્સ મને્ટલ હેલ્િ ફોિમ: માર્ચ 25, સાાંજે 7:30 િી 8:30     

• LGBTQ + મને્ટલ હેલ્િ ફોિમ: માર્ચ 26, સાાંજે 6 િી 7  

• અશ્વેત હવિોધી જાહતવાદ પ્રહશક્ષણ સત્ર: માર્ચ 31 સવાિ ે9 િી િાત્ર ે12 

 

અશ્વેત હવિોધી જાહતવાદ અને સામાહજક, સાાંસ્કૃહતક અન ેઆર્િચક સશહતતકિણ અને એન્ટી બ્લેક જાહતવાદ એકમ હવશેની બ્રૅમ્પટનની પહલેો 

અાંગે વધય જાણવા માટ ેbrampton.ca/antiblackracism. 

 

પીલમાાં માનહસક આિોગ્ય સામયદાહયક સાંસાધનોની સૂહર્ માટે, અહીં હતલક કિો.  

 

બ્રમૅ્પટનની સામાહજક, સાાંસ્કહૃતક અન ેઆર્િચક સશહતતકિણ અન ેઅશ્વતે હવિોધી જાહતવાદ એકમ હવષયક 

10 જૂન 2020ના િોજ, સીટી કાઉહન્સલ ેઅશ્વેત આરિકન અને કેરિહિઅન સામાહજક, સાાંસ્કૃહતક અન ેઆર્િચક સશહતતકિણ અને અશ્વેત 

જાહતવાદ હવિોધી જાહતવાદ યયહનટને માંજૂિી આપી. વરિષ્ઠ સલાહકાિ, હગ્વનિે ર્પૅમનેના નજેા હેઠળ યયહનટની જવાિદાિી પ્રણાલીગત અશ્વેત 

હવિોધી જાહતવાદને બ્રમૅ્પટનમાાંિી નાિૂદ કિવાની કાયચ યોજનાનો હવકાસ અને અમલ કિવાની છે. સ્િાહનક સમૂદાયના હહસ્સાધાિકોના 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Mental%20Health%20Awareness%20Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx
file:///C:/Users/CSharma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/87QLFRN7/For%20a%20list%20of%20mental%20health%20resources,%20click%20here.


 

 

માગચદશચન હેઠળ કાયચ મયખ્યત્વ ેબ્રૅમ્પટનના અશ્વેત સમાજની સામાહજક, સાાંસ્કૃહતક અને આર્િચક પરિહસ્િહતઓના ઉત્િાન પિ ધ્યાન કેહન્િત કિ ે

છે. 

 

હસટી જેમ જેમ અશ્વેત હવિોધી જાહતવાદ યયહનટનો હવકાસ કિશ ેત્યાિ ેવધય જાણકાિી મેળવવા માટ ેઅને તમેા સામેલ િવામાાં પોતાની રૂહર્ 

દશાચવવા કપૃા કિી હસટીનો સાંપકચ અહીં કિો economicantiblackracism@brampton.ca.  

 

 

સયવાતયો 

 

“આર્િચક સશહતતકિણ અને કનૅેડાના અશ્વેત હવિોધી જાહતવાદ તમેજ અમાિા બ્લૅક હહસ્ટિી મન્િ ઇવેન્્સને સાંિોહધત કિતી બ્રૅમ્પટનની પ્રિમ 

વર્યચઅલ કૉન્ફિન્સની તયિાંત િાદ અમન ેમાર્ચ મહહનાને બ્લૅક મને્ટલ હલે્િ અવેિનેસ એન્ડ એમ્પાવિમેન્ટ મન્િ તિીક ેજાહિે કિતા ગૌિવની 

લાગણી િાય છે અન ેઅશ્વેત સમાજના માનહસક આિોગ્યની ફોિમ યોજી િહ્યા છીએ. અશ્વેત હવિોધી જાહતવાદ અન ેબ્રૅમ્પટનનયાં અશ્વેત 

આરિકન અન ેકેિેહિયન સામાહજક, સાાંસ્કૃહતક અન ેઆર્િચક સશહતતકિણ અન ેએન્ટી બ્લેક જાહતવાદ એકમ બ્રમૅ્પટન ખાતે ઊંડા મૂહળયા 

ધિાવતા અશ્વેત હવિોધી જાહતવાદ નાિૂદ કિવામાાં મહત્ત્વપૂણચ કામગીિી િજાવી િહી છે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"અશ્વેત માનહસક આિોગ્ય જાગરૂકતા અને સશહતતકિણ કમ્યયહનટી સત્રો તમામ હહસ્સાધાિકોન ેભગેા કિશ ેજેનયાં લક્ષ્ય અશ્વેત માનહસક આિોગ્ય 

સમસ્યા ભોગવતા લોકોનયાં સશહતતકિણ કિવાનયાં છે અન ેપ્રહશક્ષણ તેમજ વધય સાિી મનેેજમેન્ટ પ્રણાલીઓ માિફત ેકામકાજના સ્િળો અને 

સમાજમાાં િહેલ જાહતલક્ષી ભેદભાવોનો સામનો કિવાનયાં છે." 

- ડેહવડ િારિક, ર્ીફ એડહમહનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), હસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"આવો મહહનો અશ્વેત માનહસક આિોગ્ય અને સયખાકાિી પિ ધ્યાન કેહન્િઇત કિતા પ્રામાહણક અન ેમાહહતગાિ સાંવાદ માટે વધય મોટી તકો ઊભી 

કિશ.ે  આપણ ેતેમ ાંિી અશ્વેત જાહતવાદની હાહનકાિક સામાહજક અને આર્િચક અસિો હવશ ેજાણી શકીશયાં જેનાિી આશા છે કે તમામ કનૅેરડયનો 

અન ેબ્રૅમ્પટનવાસીઓ તે ઉકેલના ભાગ િનવાનયાં પસાંદ કિશ.ે શહેિનયાં આર્િચક સશહતતકિણ અને એન્ટી બ્લેક જાહતવાદ એકમ આ મહહનાના 

આવનાિ સત્ર માિફત ેિહેવાસીઓને પ્રવતૃ્ત કિવા ઉત્સયક છે." 

- હગ્વનિે ર્પેમને (Gwyneth Chapman), વરિષ્ઠ સલાહકાિ, આર્િચક સશહતતકિણ અને અશ્વેત હવિોધી જાહતવાદ (Economic 

Empowerment and Anti-Black Racism), સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌિી ઝડપી હવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધય લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદચ છે લોકો. અમન ેઊજાચ મળ ેછે અમાિા હવહવધ સમાજોમાાંિી, અમે િોકાણ માટે આકષચણનયાં કેન્િ છીએ અને અમે તકહનકી અન ેપયાચવિણીય નહવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનયાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા હનિોગી શહેિના હવકાસ માટે છે જે સયિહક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાિે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધય જાણવા માટે www.brampton.ca. 

mailto:economicantiblackracism@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


 

 

 
હમરડયા સાંપકચ  : 

ગયિવવાંદિ વસાંઘ (Gurvinder Singh) 

કોઓર્ડચનેટિ, હમરડયા એન્ડ કમ્યયહનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

