
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

સિટી ઇમસેસિપશેન ડનેી ઉજવણી ફૂડ ટ્રક ફસેટટવલથી કિશ ે

બ્રૅમ્પટન, ઓસટારિયો (23 જુલાઈ 2021) – ઑગટટ 1ના િોજ િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આપ િહુન ેઇમસેસિપેશન ડનેી ઉજવણી કિવાનુું 

આમુંત્રણ પાઠવ ેછે, જે સવશ્વભિમાું આરિકન વુંશના લોકોની ગુલામી નાબૂદ થયાના ટમિણાથ ેઉજવાય છે. પ્રિુંગનો પ્રાિુંભ કને સહહલાસિ 

ટ્વેિ ખાતે િવાિ ે10 વાગ્યે ઇન-પિિન ધ્વજાિોહણથી થશ,ે જેના બાદ ફૂડ ટિક ફેસટટવલ થશ ેજેમાું િામેલ છે િુંગીત અને મનોિુંજન જે 

મધ્યાહ્નથી લઈને છેક િાુંજે 8 વાગ્યા િુધી ઇમેસસિપેશન પાકક, 7599 રડસ્િ િોડ ખાતે ચાલતો િહેશે. િહભાગી થવા માટે આગોતરું 

િસજટટ્રેશન જરૂિી છે. 

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના આર્થકક િશસ્તકિણ અને અશ્વેત િુંગભદે સવિોધી જાસતવાદ યુસનટ દ્વાિા પાસિુંગ દ ટોચક એવોર્ડિક નુું લોકાપકણ 

થશે જે એક એવો િસમાન આપવાનો કાયકક્રમ છે જે અશ્વેત યુવાનો અને પ્રવતકકોને ભેગા કિવાનુું કાયક કિશે જે જ્ઞાન ઉપાજકન અને 

િફળતાના માગકનો પ્રતીક બની િહેશે. કીનોટ વ્તા ઝનાના અકુંદ,ે જેઓ ઓસટારિયો લેસજટલેરટવ અિેંસલલના ચૂુંટાયેલ પ્રથમ અશ્વતે 

મસહલા છે તઓે કને સહહલાસિ ટ્વેિ ખાતે ધ્વજાિોહણ પછી આ પારિતોસિકના કાયકક્રમનુું લોકાપકણ કિશ.ે 

ધ્વજાિોહણમાું હાજિી આપવા અથવા ફૂડ ટ્રક ફેસટટવલમાું પોતાનુું ટેબલ બૂક કિવા માટ ેઅહીં મુલાકાત 

લો brampton.ca/events 

2020માું રડસ્િ 407 ટપોર્ટિક પાકકનુું નામ બદલીને ઇમેસસિપેશન પાકક કિીન ેસિટીએ પ્રથમ વખત ઇમસેસિપેશન ડનેો ટવીકાિ કયો હતો જેમાું 

નાઅ અને મોટા િોકિના મેદાનો છે તમેજ રક્રકેટના મેદાનો છે. આ વિ ેઅમે બધાુંન ેકેરિસબઅન વાિિા અને ટવાતુંત્ર્યને અન ેબ્રૅમ્પટનના 

અશ્વેત િમાજના યોગદાનન ેિસમાસનત કિવાનુું આમુંત્રણ પાઠવીએ છીએ, અને કલા, િુંટકૃસત, હયુંજનો અન ેિમાજ િુંગ આપણા વૈસવધ્યને 

ઉજવીશુું. 

િવુા્યો 

"બ્રૅમ્પટનની વૈસવધ્યિભિ પષૃ્ઠભ ૂજ આ શહેિને મોહક વૈસવધ્ય િાથ ેઅનસય બનાવે છે, જેન ેઆપણ ેવધાવીએ છીએ અન ેજીવુંત િાખીએ 

છીએ. ગત વિકમાુંસિટી કાઉસસિલે બ્રૅમ્પટનમાું ઑગટટ 1ના રદનને ઇમેસસિપેશન ડે તિીક ેજાહેિ કયો હતો અને રડસ્િ 407 ટપોર્ટિક પાકકનુું 

નામ બદલીને ઇમેસસિપેશન પાકક િાખયુું હતુું જેથી વસૈશ્વક માસયતા િાથે જોડાઇ શકાય અને ભૂતકાળનુું ટમિણ કિી શકાય કાિણક ેઆપણ ેિહુ 

તમામ બ્રૅમ્પટનવાિીઓ માટે નયાયપૂણક અન ેિમાન ભસવષ્ય માટે કાયક કિી િહ્યા છીએ." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
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"ગત વિકમાું સિટીના અશ્વેત સવિોધી જાસતવાદ યુસનટે િખત પરિશ્રમ ઉઠાવીન ેબ્રૅમ્પટનના અશ્વેત િમાજ િાથે જોડાવા માટ ેકાયક કયુું છે જેથી 

તેઓ િાથ ેઆપણા હાલના વાતાવિણ અને સવકાિ તેમજ િહાય અુંગનેી અથકપણૂક ચચાકઓ થઈ શક.ે ઇમેસસિપેશન ડે િમટત િમાજ િાથે 

જોડાવા માટનેી એક િીતે છે જેથી બ્રૅમ્પટનના અશ્વેત વાિિાને તમેજ િુંટકૃસતન ેવધાવી શકાય અને તે વાતાકલાપોન ેઅસવિત ચાલુ િાખી 

શકાય." 

 - શેિમને સવસલયમ્િ (Charmaine Williams)  િીટી કાઉસસિલિ, વૉડક 7અન ે8, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન   

"કાયકટથળ પિ તમેજ આપણા િમાજમાું સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વૈસવધ્ય, િમાનતા અન ેિમાવેસશતાને વિલુેું છે. આપણી અશ્વેત સવિોધી 

જાસતવાદ યુસનટ િમાજમાું પ્રટથાસપત થઈ ચૂકી છે અને બ્રૅમ્પટનમાું પરિવતકન તિફી કાયક માટેના િરક્રય િહયોગી બસયા છે. આ પ્રકાિના 

પ્રિુંગોથી આપણ ેનવા િુંભાિણો શરૂ કિી શકીએ છીએ અને બ્રૅમ્પટનની અશ્વેત િુંટકૃસત અને િમાજને િસમાસનત કિી શકીશુું. 

- ડેસવડ બારિક (David Barrick), CAO, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"આજની નવી પેઢી આખા સવશ્વમાું જુલમી િામાસજક રૂરઢઓમાુંથી મુ્ ત કિવાના કાયક િાથ ેપ્રવૃત્ત િહે અને તે ચાલુ િાખે તે અગત્યનુું છે. 

ઑગટટ 1લીના રદન ેતવેા અનેકનુું િસમાન કિવુું તે અમાિ ેમાટ ેઅસિમ છે જેઓએ આપણે માટ ેએક માગક આલેખયો છે અને તમેનાથી પ્રેિણા 

લઈને તેઓના વાિિાથી ભાસવ નતેૃત્વન ેપ્રેરિત કિીશુું. પેઢીઓ વચ્ચનેા અુંતિન ેજોડી લેવા માટ ેયુસનટ લોકાપકણ કિ ેછે પાસિુંગ દ ટોચક એવોર્ડિક 

જે િફળ અશ્વેત યુવાનોની કદિ કિશે જેઓ િમાજમાું િકાિાત્મક પરિવતકન લાવી િહ્યા છે." 

- સગ્વનથે ચપેમને, વરિષ્ઠ િલાહકાિ, આર્થકક િશસ્તકિણ અન ેઅશ્વેત સવિોધી િુંગભેદ (Economic Empowerment and 

Anti-Black Racism), િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 75,000 હયવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદક છે લોકો. અમન ેઊજાક મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકિકણનુું કેસર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાકવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસિત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, 

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

સમરડયા િુંપકક : 

Prabhjot Kainth 

કોઓર્ડકનેટિ, સમરડયા એસડ કમ્યુસનટી એંગેજમેસટ  

હયૂહાત્મક િુંવાદ   

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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