
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન દ બ્લકૅનોર્થ ઇનનનિએરટવ સાર્ ેજોડાવા વચનબદ્ધ; અશ્વતે િગંભદે નવિોધી જાનતવાદન ે

દિૂ કિવાની પ્રનતબદ્ધતા મજબતૂ ર્ઈ 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (17 જૂન 2021) – જુન 16ના િોજ, બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉનન્સલે સવાથનુમત ેબ્લૅકનોર્થ ઇનનનિએરટવ સાર્ે જોડાવા 

વચનબદ્ધ ર્યા. 

પહેલ માટ ેવચનબદ્ધ ર્વાર્ી અન ેતેના પિ સહી કિવાર્ી સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન નવશ્વની 450 કિતા વધ ુસંસ્ર્ાઓ સાર્ ેજોડાય છે જઓ 

અશ્વેત કનૅેરડયનોના જીવનન ેનકાિાત્મક િીતે પ્રભાનવત કિ ેછે તવેા અશ્વેત િંગભેદ નવિોધી પ્રણાલીગત અવિોધો દૂિ કિવા કાયથિત છે. 

આ સહયોગ નસટીના આર્ર્થક સિનતતકિણ અને અશ્વતે નવિોધી જાનતવાદ એકમના કામને બળ આપિ ેજે ઇનતવટી ઑરફસ હેઠળ કાયથ કિ ેછે 

અન ેસંસ્ર્ાના બ્રમૅ્પટનના અશ્વેત સમાજ નવિેષજ્ઞોની મજબૂત નેટવકથને સુલભ બનાવિ,ે બહોળી નેટવકથ તકો ઊભી કિિ,ે માગથદિથન પૂર ં

પાડિે અન ેભાનવ પ્રવૃત્તતાઓ માટ ેસહયોગ અને ભાગીદાિીની તકો ઊભી કિિ.ે 

નસટીએ આપણા િહેિમા ંઅશ્વેત નવિોધી જાનતવાદને સબંોનધત કિતા પગલા ંલેવાનુ ંચાલંુ િાખયંુ છે. 10 જૂન 2020ના િોજ, બ્રૅમ્પટન સીટી 

કાઉનન્સલ ેઅશ્વેત આરિકન અને કેરિનબઅન સામાનજક, સાંસ્કૃનતક અન ેઆર્ર્થક સિનતતકિણ અને અશ્વેત નવિોધી જાનતવાદ યુનનટ બનાવતો 

ખિડો સવાથનમુતે પસાિ કયો છે. યુનનટનો હતેુ બ્રમૅ્પટનમાં પ્રણાલીગત અશ્વેત નવિોધી જાનતવાદન ેનાબૂદ કિવા માટનેી રિયા યોજના નવકનસત 

કિવાનો છે જે સ્ર્ાનનક સમાજના નહસ્સેદાિોના માગથદિથન હેઠળ ર્િ ેજેનાર્ી જ બ્રૅમ્પટનના અશ્વેત સમાજનુ ંસામાનજક, આર્ર્થક, અને 

સાંસ્કૃનતક ઉત્ર્ાન ર્િ.ે ગત વષથમા ંયુનનટ દ્વાિા અનકે સામાનજક અને નહસ્સાધાિકોના જોડાણો કિાયા જેર્ી અશ્વેત સમાજ તમેજ નિક્ષણ 

અન ેસિકાિી એજન્સીઓ/સંસ્ર્ાઓ સાર્ ેવધુ સાિા સબંંધો બાંધવામાં મદદ મળે. 

યુનનટે અશ્વેત સમાજ અન ેનહસ્સાધાિકો સાર્ે મહત્ત્વપણૂથ વ્યુહાત્મક અને ઊંડાણપૂવથક પિામિથ ચાલુ િાખયા છે અને આ બાબત એવા એક 

એતિન પ્લાનના નવકાસમાં ચાવીરૂપ ભૂનમકા ભજવિ ેજે િહેિમા ંજે પ્રણાલીગત અવિોધો છે તેન ેસંબોનધત કિતી પહેલોન ેઓળખિે. યુનનટ 

અંગનેી વધ ુજાણકાિી અહીંર્ી મળિ ેbrampton.ca/antiblackracism. 

બ્લકૅનોર્થ ઇનનનિએરટવ નવિ ે

અશ્વેત નવિોધી પિપંિાગત જાનતવાદ નવિોધી કનૅેરડયન કૌનન્સલ ઓફ નબઝનેસ નલડસથના નેજા હેઠળ બ્લૅકનોર્થ ઇનનનિએરટવની સ્ર્ાપના 

2020મા ંર્ઈ જેર્ી કોપોિટે કનૅેડામાં જોવાતી સ્પષ્ટ અસમાનતાઓને જવાબ આપી િકાય અન ેઅશ્વતે કૅનેરડયનોના જીવન પિ નકાિાત્મક 

િીતે પ્રભાવ પાડતા અશ્વેત નવિોધી પિપંિાગત અવિોધો દૂિ કિી િકાય. બ્લૅકનોર્થ ઇનનનિએરટવનુ ંનમિન બોડથરૂમ્સમા ંઅન ેકૅનેડા ફિતેના 
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એનઝઝતયુરટવ સ્વીટ્સમા ંઅશ્વેત લોકોનું પ્રનતનનનધત્વ વધાિવાનુ ંછે. કોપોિટે કનૅેડાના વચનદાતાઓને મદદ પૂિી પાડવા સાર્ે, બ્લૅકનોર્થ 

ઇનનનિએરટવએ એવા ઘણાં મુખય પ્રોગ્રામ્સનો નવકાસ કિીન ેઅમલ પણ કયાથ છે જેનો હેત ુક્ષેત્રોની શે્રણીઓ ફિતે અશ્વેત કનૅેરડયનોનુ ંસમર્થન 

કિવાનો છે જેમા ંસામેલ છે વ્યવસાય માગથદિથન, હોમઓનિિીપ નબ્રજ પ્રોગ્રામ, અને અશ્વેત યુવાવગથ માટ ેમાનનસક આિોઝય પ્રોગ્રામ. વધુ 

જાણવા માટ ેblacknorth.ca. 

ઇનતવટી ઓરફસ નવષયક 

પોતાના કમથચાિીઓ અન ેનાગરિકોની સવેા માટે ઇનતવટી ઓરફસના પાયા નાંખીન ેસીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ટમથ ઓફ કાઉનન્સલ પ્રાયોરિટી મોઝેક 

છે ને આગળ ધપાવી િહ્યા છે. આર્ર્થક સિનતતકિણ અને અશ્વેત નવિોધી જાનતવાદ યુનનટ જયા ંનસ્ર્ત છે તે ઇનતવટી ઓરફસ તમામ વ્યનતતઓ 

સાર્ે ન્યાયપૂણથ અને સમાન વ્યવહાિો સુનનનશ્ચત કિવા કાયથ કિિ ેઅને બન્નમેા ંનસટી એમજ તનેા િહવેાસીઓમાં સમુેળભયાથ વાતાવિણને 

પ્રોત્સાહન આપિ.ે નવમે્બિ 2019મા ંસીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન દ્વાિા નવા પંચવષીય વકથપ્લેસ ડાઇવર્સથટી એન્ડ ઇન્તલુઝન સ્રટેેજી એન્ડ વકથ 

પ્લાનનું લોકાપથણ ર્યુ ંજેનાર્ી એવી તકો ઊભી ર્ઈ જેર્ી એવી વધ ુસમાવેનિત સંસ્ર્ાકીય સંસ્કૃનતને પ્રોત્સાહન મળયંુ જે તનેા લોકોને વધાવી 

લે અન ેતમેનો નવકાસ કિ ેઅન ેવૈનવધ્યસભિ કાયથબળને આકષ.ે 

સવુાતયો 

"આ વચન સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનની આપણા િહેમાાં િહેલ પિંપિાગત જાનતવાદન ેસમાપ્ત કિવાની પ્રનતબદ્ધતાનુ ંપુનઃસમર્થન કિ ેછે. આપણી 

આર્ર્થક સિનતતકિણ અન ેઅશ્વેત નવિોધી જાનતવાદ યુનનટના મહત્ત્વપૂણથ કાયથન ેઆગળ ધપાવવાર્ી અને તમેની સાર્ ેસઘનપણે કાયથ કિવાર્ી 

આપણને અશ્વેત સમાજમા ંપહોંચ મેળવવા અને તમેના પ્રનત એક બહોળો દ્રષ્ટીકોણ િાખી િકીિુ ંજેર્ી તેમનો અવાજ સાભંળી િકાય, જાણી 

િકાય અને વાસ્તનવક, પ્રભાવી પરિવતથનો આણી િકાય જે આપણા િહેિમા ંિહેલ પિંપિાગત અવિોધો દૂિ કિવામાં મદદ કિિ.ે" 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"ગત વષથ દિનમયાન નસટીની આર્ર્થક સિનતતકિણ અને અશ્વેત નવિોધી જાનતવાદ યુનનટે પાયો નાંખયો છે અન ેતેઓ ઊંડાણપવૂથક સમાજ 

પિામિથ પ્રરિયા કિવા કાયથ કિી િહ્યા છે, જેનાર્ી િહેિમા ંનવનવધતા મળૂ લઈ િક ેતેવી સાકલ્યવાદી પંચવષીય એક્શન પ્લાનના નવકાસમા ં

સહાયતા મળિ.ે બ્લૅકનોર્થ ઇનનનિએરટવ જેવી બાહ્ય સંસ્ર્ા સાર્ે કાયથ કિીન ેઅને સામાનજક ભાગીદાિીઓ ઊભી ર્ાય તે આ યોજનાના 

નવકાસમાં અગત્યની ભૂનમકા ભજવિ ેઅન ેઆ યોજનાન ેઆકાિ આપવા માટે આપણી મદદ કિિ ેજેનાર્ી આ યોજનાન ેકાયથિત કિવા માટે 

નવિેષજ્ઞોની નટેવકથ પિ ભિોસો કિી િકાિ.ે 

- ડેનવડ બારિક, ચીફ એડનમનનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"બ્લૅકનોર્થ ઇનનનિએરટવ એક નવિાળ ખાલીપાને ઓળખી કાઢ ેછે અને તનેે દૂિ કિ ેછે – કોપોિટે કૅનેડામા ંઅશ્વેત વ્યવસાયો અને વ્યવસાનયકો 

માટ ેસમર્થનની ઉણપ. આનાર્ી કોપોિેિનો અને પ્રભાવકો માટ ેએક તક ઊભી ર્ાય છે જેર્ી તેઓ આખા દેિમા ંજાનતવાદર્ી પીડાતા સમુદાયો 

પિંપિાગત અવિોધો દિૂ કિવાની સામાનજક જવાબદાિીનુ ંએક સ્તિ જાળવી િક.ે તેમની અશ્વતે પ્રનતભા, વ્યવસાયો, યુવાવગથ અન ેસમાજની 
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સફળતા અને સમાવેનિતાની નહમાયત ખિેખિ પ્રિંસનીય છે. આ તયાિેય ન ર્ઈ હોય એવી પહેલ છે અને હંુ આવનાિ સભંાવનાઓ નવિ ે

અનતિય િોમાંનચત છંુ." 

- નઝવનરે્ ચપેમને (Gwyneth Chapman), વરિષ્ઠ સલાહકાિ, આર્ર્થક સિનતતકિણ અને અશ્વેત નવિોધી જાનતવાદ (Economic 

Empowerment and Anti-Black Racism), સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"અમ ેનસટી ઓફ બ્રમૅ્પટનને એવી બીજી સધુિાઇ (મ્યુનનનસપાનલટી) બનવા માટ ેવધાવી લઈએ છીએ જે બ્લૅકનોર્થ ઇનનનિએરટવ સાર્ે 

જોડાઇ, અને પિપંિાગત અશ્વેત નવિોધી જાનતવાદની સમસ્યા અન ેસમાજમા ંતેના અશ્વેત તત્ત્વો પિ ર્તા નકાિાત્મક પ્રભાવ પિ ધ્યાન 

આપવા વચનબદ્ધ ર્ઈ. અમ ેમેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)નો તેમજ બ્રૅમ્પટનના નસટી કાઉનન્સલિોનો તેમના નેતૃત્વ માટ ે

આભાિ માનીએ છીએ ક ેતેઓએ નનણાથયક ભૂનમકા ભજવીન ેબ્રૅમ્પટનના અશ્વેત સમાજના સિનતતકિણ અન ેઉત્ર્ાન માટે પ્રનતબદ્ધતા 

દિાથવી. અમે આખા દેિની સુધિાઇઓ સાર્ ેમળીને કાયથ કિવા ઉત્સકુ છીએ" 

- વેસ હૉલ (Wes Hall), સંસ્ર્ાપક, દ બ્લૅકનોર્થ ઇનનનિએરટવ 
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કનૅડેાના સૌર્ી ઝડપી નવકાસ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદથ છે લોકો. અમન ેઊજાથ મળ ેછે અમાિા નવનવધ સમાજોમાંર્ી, અમે િોકાણ માટે આકષથણનું કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકનનકી અન ેપયાથવિણીય નનવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નનિોગી િહેિના નવકાસ માટે છે જે સુિનક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સારે્ Twitter, Facebook, 

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