
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

જુન મહહનાન ેહિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન હરેિટજે માિ તિીક ેવર્ુઅુલ માધ્યમથી ઉજવશ ે

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 જૂન 2021) – હિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પોતાના બહુિાાંસ્કૃહતક મોઝેકને જુન મહહનામાાં વર્ચયુુઅલ માધ્યમથી હબિદાવશ,ે જે 

િાષ્ટ્રીય આરદજાહત િમાજ માિ તિીક ેયોજવા ઉપિાાંત તમેના ઇટાહલયન, પોર્ચયુુજીઝ અન ેરફહલહપનો િમુદાયોન ેહબિદાવશ.ે 

 

ઈટાહલયન હરેિટજે માિ 

ઈટાહલયન હેરિટજે માિ શરૂ થશ ેબુધવાિ જુન 2ના િોજ જે ઇટાહલયન િાષ્ટ્રીય રદન છે જેમાાં વર્ુુઅલ માધ્યમથી ધ્વજાિોહણ હવહધ થશ ેજેમાાં મેયિ 

પેરિક બ્રાઉન, પૅટ ફોર્ટનુી, રિજનલ કાઉહન્િલિ, વૉર્ ુ7 અને 8, અને માઇકલ પાલેશી; રિજનલ કાઉહન્િલિ, વૉર્ ુ2 અન ે6 દ્વાિા ઉદ્દબોધન કિવામાાં 

આવશ.ે આ ઉજવણી અને ઇહતહાિનો પરિર્ય આપવામાાં આવશ,ે બે પિાંપિાગત િેહિહપના ટુટોરિયલ (હમષ્ટાન અને ફિિાણ) હશ ેતેમજ હવતેલ 

ઇવેન્ટોની તસ્વીિો િાથેની ફોટો ગલેેિી હશ.ે  

 

ઇટલી બ્રૅમ્પટન ખાતે િહેતા ટોર્ની 10 વાંશીય ઉત્પહિઓ પૈકી એક છે જયાાં શહેિમાાં 25,200 િહેવાિીઓ િહે છે જેનો આધાિ િૌથી તાજેતિની 

વસ્તી ગણતિીમાાંથી લીધેલ છે. 

 

ઉજવણીમાાં જોર્ાવા માટ,ે અહીં મુલાકાત લો  www.brampton.ca/filipinoheritagemonth 

 

પોર્ચયુગુીઝ હરેિટજે માિ 

પોર્ચયુુગીઝ હેરિટેજ માિ શરૂ થશ ેગુરૂવાિ જુન 10ના િોજ જે ‘પોિર્ચયુગલ રદન’ છે જેમાાં વર્ુઅુલ માધ્યમથી ધ્વજાિોહણ હવહધ થશ ેજેમાાં મેયિ પેરિક 

બ્રાઉન, માર્ટુન મેરર્િોિ, રિજનલ કાઉહન્િલિ, વૉર્ ુ3 અને 4, અન ેપૉલ હવિેન્ટ; રિજનલ કાઉહન્િલિ, વૉર્ ુ1 અને 5 દ્વાિા ઉદ્દબોધન કિવામાાં 

આવશ.ે આ ઉજવણી અને ઇહતહાિનો પરિર્ય આપવામાાં આવશ,ે બે પિાંપિાગત િેહિહપના ટુટોરિયલ (હમષ્ટાન અને ફિિાણ) હશ ેતેમજ હવતેલ 

ઇવેન્ટોની તસ્વીિો િાથેની ફોટો ગલેેિી હશ.ે  

 

પોર્ચયુુગલ બ્રમૅ્પટન ખાતે િહેતા ટોર્ની 10 વાંશીય ઉત્પહિઓ પકૈી એક છે જયાાં શહેિમાાં 24,500 િહેવાિીઓ િહે છે જેનો આધાિ િૌથી તાજેતિની 

વસ્તી ગણતિીમાાંથી લીધેલ છે. 

 

ઉજવણીમાાં જોર્ાવા માટ,ે અહીં મુલાકાત લો  www.brampton.ca/filipinoheritagemonth 

 

રફહલપીનો હરેિટજે માિ 

રફહલહપનો હેરિટજે માિ શરૂ થશ ેશહનવાિ, જુન 12ના િોજ જે તે તાિીખની સ્મૃહત કિાવશ ેજયાિે 1898ની િાલમાાં િહુ પ્રથમ વખત 

રફહલપાઇન્િનો ધ્વજ ફિકાવવામાાં આવ્યો હતો. વર્ચયુુઅલ ધ્વજાિોહણ હવહધ હાથ ધિાશે જેમાાં મેયિ પરેિક બ્રાઉન અન ેિોવનેા િાન્તોિ િીજનલ 

http://www.brampton.ca/italianheritagemonth
http://www.brampton.ca/portugueseheritagemonth


 

 

કાઉહન્િલિ વૉર્ ુ1 અને 5 વક્તવ્ય આપશ.ે એમાાં માણી શકાશ ેરફહલપાઇન્િના િાષ્ટ્ર ગીતનુાં હપ્ર િેકોરે્ર્ ગાન અને એક ઉદ્યાનના પનુઃનામકિણનો 

હવરર્યો જે બ્રૅમ્પટનના ઉિિ-પવૂમુાાં હસ્થત છે જે રફહલપાઇન્િના િૌથી મહાન ગણાતા િપૂત ર્ૉ. જોહ ેપ્રોતાહિયો રિઝાલને િમર્પુત છે. આ ઉજવણી 

અન ેઇહતહાિનો પરિર્ય આપવામાાં આવશ,ે બ ેપિાંપિાગત િેહિહપના ટુટોરિયલ (હમષ્ટાન અન ેફિિાણ) હશ ેતમેજ હવતેલ ઇવેન્ટોની તસ્વીિો િાથેની 

ફોટો ગેલેિી હશ.ે  

 

રફહલપાઇન્િ બ્રૅમ્પટન ખાતે િહેતા ટોર્ની 10 વાંશીય ઉત્પહિઓ પકૈી એક છે જયાાં શહેિમાાં 20,100 િહેવાિીઓ િહે છે જેનો આધાિ િૌથી 

તાજેતિની વસ્તી ગણતિીના ર્ટેામાાંથી લીધેલ છે. 

 

ઉજવણીમાાં જોર્ાવા માટ,ે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/filipinoheritagemonth 

 

િાષ્ટ્રીય આરદજાહત ઇહતહાિ માિ 

 

જુનમાાં અમ ેકનૅેર્ામાાં િાષ્ટ્રીય આરદજાહત ઇહતહાિ માિને ફસ્ટુ નેશન્િ, ઇનુઇટ અન ેમેરટિ િમુદાયોના વૈહવધ્ય અન ેહવહશષ્ટ યોગદાનન ેવધાવી લેવામાાં 

આવશ.ે 

 

અમારાં કાયુ હમહિિાગાના ક્રેરર્ટ ફસ્ટુ નેશનની િીટી ટેરિટિીમાાં હાથ ધિાશ ેઅન ેતેની પહેલા હાઉર્ેનોિૌની (Haudenosaunee), હુિોન 

(Huron) અને ઉએનર્ાટ (Wendat)ની પિાંપિાગત ભૂહમ પિ થશ ેતેનો હિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન આદિ કિ ેછે અને સ્વીકાિ કિ ેછે.  અમે તનેો પણ 

સ્વીકાિ કિીએ છીએ ક ેઅનેક ફસ્ટ ુનેશન, મેરટિ,  ઇનુઇટ અને અન્ય વૈહવવક આરદજાહતના લોકો હવ ેબ્રૅમ્પટનને પોતાનુાં વતન માન ેછે. અમને આ 

ભૂહમ પિ િહવેા, કાયુ કિવા અને તનેે માણવાનુાં ગૌિવ પ્રાપ્ત છે.   

 

આ મહહનો એક એવી તક છે જયાિ ેઆપણે આરદજાહતના લોકો તમેજ તઓેના અિાધાિણ યોગદાનના (ભૂતકાલીન અને વતમુાન) વાિિા, 

વૈહવધ્યિભિ િાંસ્કૃહતઓ, હવહશષ્ટ ભાષાઓ અન ેઆધ્યાહત્મક માન્યતાઓને ધ્યાન પિ લઈ શકીશુાં અને તેના હવશનેી જાણકાિી મેળવી શકીશુાં જે હજુાં 

પણ આપણા િમાજન ેિમૃદ્ધ કિી િહ્યા છે. 

 

પ્રણાલીગત અન્યાય દ્વાિા જેઓ પિ અહત દઃુખદ પ્રભાવ પડ્યા હોય તેમનુાં અન ેજે 215 બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતાાં જેમના અવશષેો આ વષ ે

કામલૂપ ખાતેની િેહિરે્શ્યલ સ્કૂલની િાઇટ પિ મળી આવ્યા તનેો શોક મનાવીએ છીએ અન ેતેમનુાં સ્મિણ કિીએ છીએ. અમ ેઆરદજાહતના લોકો િાથ ે

િુદૃઢપણે ઊભા છીએ અને િમાધાન માટનેી અમાિી પ્રહતબદ્ધતા દૃઢપણ ેધાિણ કિીએ છીએ.  

 

હિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન િાાંસ્કૃહતક હવહધઓ અન ેઉજવણીઓની પહવત્રતા અને મહત્ત્વનો સ્વીકાિ કિ ેછે. COVID-19ને કાિણે આ વષ ેઉજવણીઓ અને 

ઇવેન્્િ અલગ હોવા છતાાં, હિટી નેશનલ ઇહન્ર્હજનિ હપપલ્િ રે્ (િાષ્ટ્રીય આરદજાહત િમુદાય રદન) ઉજવવા માટે પ્રહતબદ્ધ છે જે વર્ચયુુઅલ માધ્યમ 

પિ આકાિ લેશ ેિોમવાિ, જુન 21ના િોજ, જેથી અમ ેતેઓના અનુભવોને સ્વીકાિી શકીએ અને તઓેની અનુપમ જરૂરિયાતોન ેધ્યાન પિ લઈ શકીએ, 

તેઓન ેઅમાિા કાન આપી શકીએ અન ેતેમના અવાજને અન ેતમેની વાતોન ેહવસ્તૃત રૂપ આપી શકીએ.  

 

https://www.google.com/maps/place/15+Sarno+Rd,+Brampton,+ON+L6R+0B3/@43.7607469,-79.7883862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b1707c656e0d3:0xcb0cd10be1cf59ee!8m2!3d43.760743!4d-79.7861975
http://www.brampton.ca/filipinoheritagemonth


 

 

નેશનલ ઇહન્ર્હજનિ હપપલ્િ રે્ (િાષ્ટ્રીય આરદજાહત િમુદાય રદન) ઓનલાઇન ઉજવણીનો પ્રાિાંભ વર્ુુઅલ માધ્યમથી ધ્વજાિોહણથી થશ ેઅને ત્યાિ 

બાદ ક્રાઉન લૅન્ડ્િ (Crown Lands)નો ઓનલાઇન કાયુક્રમ થશ.ે ર્ીફ આિ. સ્ટેહિ લફોમુ દ્વાિા હમહિિાગાના ન્ય ુક્રેરર્ટની લૅન્ર્ 

એકનોલેજમેન્ટ આપવામાાં આવશે; જમણ થશે; વર્ચયુુઅલ સ્િૉબેિી મૂન રટચર્ાંગ િેિી હવ્હટાય િાથે થશે; અને જાબાકવે અને જૉઇિ 

ટાબોબોર્ાંગ જેવા વર્ીલો પિાંપિાગત કોન ુિૂપ રટચર્ાંગ આપશે. વધુ જાણકાિી માટે www.brampton.ca/ NIPD  ની મુલાકાત લો. 

 

જુનના ઉત્િવો પ્રોહવન્િ ઓફ ઓન્ટારિયો આિોગ્ય માંત્રાલય અન ેરિજન ઓફ પીલ પહલલક હેલ્થના COVID-19ના આદેશો અન ેમાગુદર્શુકા 

અનુિાિ આ વષે તમામ વર્ચયુુઅલ ઇવેન્્િ હશ.ે 

 

િવુાક્યો 

 

"આ જુન માિમાાં, અમે આપણા જબિદસ્ત વૈહવધ્ય ધિાવતા શહેિના ગહતશીલ િમુદાયોના યોગદાનનો સ્વીકાિ કિીશુાં તેમજ તને ેવધાવીશુાં. અમ ેઅનેક 

અલગ અલગ િાાંસ્કૃહતક ઇવને્્િન ેિાંપણૂુપણે િમાવેહશત ફ્રેમવક ુઊભુાં કિવા માટે િ મથનુ આપીએ છીએ જે આપણા શહેિના વૈહવધ્યન ેર્મકાવ ેછે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"કાયુસ્થળ તમેજ િમુદાયમાાં વૈહવધ્ય અન ેિમાવેહશતા બ્રમૅ્પટન જેવા શહેિના કદની િુધિાઇ માટે મહત્ત્વપણૂુ છે. આ ઉત્િવોનુાં માધ્યમ નાગરિકોન ે

બીજી િાંકૃહતઓ હવશ ેજાણકાિી મળેવવાની જબિદસ્ત તક પૂિી પાર્ ેછે તમેજ આપણાં શહિે િમાવી લે છે એવા ઘણા બધાાં િમાજોન ેજાણવા 

ઓળખવાનો અવિિ ઊભો કિ ેછે. 

- હિરકિત ચિાંઘ, હિટી કાઉહન્િલિ, વૉર્ુ 9અન ે10, પ્રમુખ, કોપોિટે િર્વુહિિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"આ વષનુા હેરિટજે માિની ઉજવણીઓ દિહમયાન, અમ ેએક હિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના ઉદ્યાનન ેર્ૉ. જોહ ેપ્રોટાહિઓ રિઝાલને િમર્પુત કિીએ 

છીએ જેઓ રફહલપાઇન્િના એક મહાન િપૂત ગણવામાાં આવે છે. બ્રૅમ્પટનમાાં ર્ુાંટાઇ આવેલ પ્રથમ રફહલહપનો તિીક ેમન ેઆપણા િમાજ િાથ 

આ નવો ઉદ્યાન શેિ કિતા બેહદ િોમાાંર્ અન ેગૌિવની લાગણી થાય છે." 

- િોવેના િાન્તોિ, િીજનલ કાઉહન્િલિ, વૉર્ ુ1અન ે5; ઉપપ્રમખુ, કોપોિેટ િર્વુહિિ, હિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"અમન ેહેરિટજે મન્થ ઉજવતા આનાંદની લાગણી થાય છે અન ેસ્વીકાિ કિીએ છીએ કે કાયુસ્થળ પિ વૈહવધ્ય અને િમાવેહશતા અમાિી િ ાંસ્થા માટ ેનવા 

દ્રહષ્ટકોણ સ્થાપે છે જે જનતાની યોગ્ય િીતે િવેા કિવા માટનેી આપણા િમાજની જરૂરિયાત િમજવામાાં ઉન્નહત કિ ેછે." 

- ર્ેહવર્ બારિક, ર્ીફ એર્હમહનસ્િેરટવ ઓરફિિ હિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન  
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કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી હવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદુ છે લોકો. અમન ેઊજાુ મળ ેછે અમાિા હવહવધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષુણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકહનકી અન ેપયાુવિણીય નહવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા હનિોગી શહેિના હવકાિ માટે છે જે િુિહિત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોર્ાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

http://www.brampton.ca/NIPD
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


 

 

 
હમરર્યા િાંપક ુ: 

મોહનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ર્ુનેટિ, હમરર્યા એન્ર્ કમ્યુહનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િાંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

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

