
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

                   

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન મનાવશ ેસપ્ટમે્બિ 30 ના િોજ સત્ય અન ેસમાધાનનો િાષ્ટ્રીય રિન (National Day for 

Truth and Reconciliation) 

અન ેઓિને્જ શટટ ડ ે(Orange Shirt Day) 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (17 સપ્ટેમ્બિ 2021) – આ અઠવારડયે, બ્રમૅ્પટન સીટી કાઉન્ન્સલે સવાટનુમત ેકનેેડાના સહુ પ્રથમ સત્ય અન ેસમાધાન 

િાષ્ટ્રીય રિનન ેસપ્ટેમ્બિ 30ના િોજ ઔપચારિક િીતે સ્થાન આપવા ઠિાવયુું. 

તમામ ન્સટી સવલતો બુંધ િહેશ ેઅન ેટ્રાન્ન્િટ સવેાઓ િન્વવાિ/િજાના સમયપત્રક મજુબ િોડશે, જેથી તમામ કમટચાિીઓ અને િહેવાસીઓને 

ન્સટી અન ેસમુિાયની પ્રવૃન્િઓ અુંગે અભિપ્રાયોન ું આદાનપ્રદાન, અવલોકન કિવાની તક છે તમેાું ભાગ લેવા પ્રોત્સાન્હત થાય. 

બ્રમૅ્પટનમાું સત્ય અન ેસમાધાનનો િાષ્ટ્રીય રિન અન ેઓિને્જ શટટ ડનેુું પ્રોગ્રામમુંગ 

સત્ય અને સમાધાન સપ્તાહ માટે સપ્ટેમ્બિ 27 થી ઓક્ટોબિ 1 સુધી એવિી ચાઇલ્ડ મૅટસટ (Every Child Matters)નો ધ્વજ 

ફિકાવીન ેન્સટી સત્ય અને સમાધાનનો િાષ્ટ્રીય રિન અને ઓિેન્જ શટટ ડે મનાવશે. સપ્ટેમ્બિ 3ના િોજ, બધા ધ્વજ અડધી કાઠીએ ફિકશે 

અન ેબ્રૅમ્પટન સીટી હૉલ ક્લૉક ટાવિન ેનાિુંગી િુંગ ેિોશન કિાશે. 

જાણકાિીની સતત પ્રાભતિને પ્રોત્સાન્હત કિવા માટ,ે ન્સટી એવી એક વેબસાઇટ www.brampton.ca/bramptonremembers 

ઉપલબ્ધ કિાવશ ેજેમાું કમટચાિીઓ અને જાહેિ જનતા માટ ેન્વશ્વસનીય અને સુગમ સુંસાધનો હશે. 

બ્રૅમ્પટનના ઇવને્્સ કૅલેન્ડિમાું તેમના સપ્ટેમ્બિ 30મીના કાયટક્રમો િજૂ કિવા માટે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સમાજના જૂથો અને 

અગ્રણીઓન ેપણ આમુંત્રણ પાઠવે છે. 

સત્ય અન ેસમાધાનનો િાષ્ટ્રીય રિન ન્વષયક 

જુન 2021માું કેનેડા સિકાિ ેસત્ય અન ેસમાધાનનો િાષ્ટ્રીય રિન તિીક ેઓળખાતી સુંઘીય કમટચાિીઓ માટનેી નવી જાહેિ િજા સ્થાન્પત કિવા 

માટ ેન્બલ C-5 ને બહાલી આપી. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://nctr.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639127783|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=S/jRcN7eDJSnC3yhOJmZF7dfICQQLs8HSGob/rbnd+s=&reserved=0
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx


 

 

આ નવી િજા કનેેડાના સત્ય અન ેસમાધાન કન્મશનના 94 કાયટવાહી કિવા માટેના કૉલ પૈકી કાયટવાહી ક્રમાુંક 80 છે. આ રિન ેફસ્ટટ નશેન્સ, 

ઇનુઇટ અને મેરટસ સમાજના લોકો, તમેના પરિવાિો અને સમાજનુું બહુમાન કિાશે અને તે ખાતિી કિવા કે સમાધાન પ્રરક્રયા માટે તેમના ઇન્તહાસ 

અન ેિેન્સડેશ્યલ શાળાઓની ધિોહિનુું જાહેિ સન્માન એક મહત્ત્વપણૂટ ઘટક િહે. 

મલુંક: 

• સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન – બ્રૅમ્પટન રિમેમ્બસટ (Brampton Remembers) 

• ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન – ઇવને્્સ કલેૅન્ડિ 

• કેનેડાનુું સત્ય અન ેસમાધાન કન્મશન(Truth and Reconciliation Commission of Canada) (TRC) 

• કેનેડા સિકાિનો ઓનલાઇન ઇવેન્ટ - સત્ય અને સમાધાનનો િાષ્ટ્રીય રિનન ેટાુંકી િાખો 

• કેનેડા સિકાિ – સુંઘીય વૈધાન્નક િજા:સત્ય અને સમાધાનનો િાષ્ટ્રીય રિન 

• કેનેડા સિકાિ – ન્બલ C-5 (સત્ય અન ેસમાધાનનો િાષ્ટ્રીય રિન) 

• સત્ય અન ેસમાધાનનુું િાષ્ટ્રીય કેન્ર 

• ઓિેન્જ શટટ ડે 

સવુાક્યો 

“અમ ેજ્યાિે સત્ય અન ેસમાધાનનો િાષ્ટ્રીય રિન અને ઓિેન્જ ડે સપ્ટમે્બિ 30ના િોજ મનાવી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

મૂળન્નવાસી લોકો અને તેમના સમાજ સાથે સત્ય અને સમાધાન હાુંસલ કિવાના હેતુથી વધુ જવાબિાિી સ્વીકાિવા તિફ અથટપણૂટ પગલાું લેવા 

પુનઃ સમર્પટત થાય છે. આ વષટના પૂવાટધમાું ભૂતપવૂટ િહેણાક શાળાના સ્થળો પિ ભયાનક બાબતો પ્રકાશમાું આવી તે એક શહેિ, સમુિાય અન ે

િેશ તિીકે અમન ેતે બાકી િહેલ મહત્ત્વપૂણટ કાયટવાહીઓ કિવાની યાિ અપાવ ેછે. હુું સવજેનન ેન્સટી અન ેસમિુાયના નજેા હેઠળ સપ્ટેમ્બિ 

30ના િોજ થનાિ પ્રોગ્રામમુંગમાું ભાગ લેવા પ્રોત્સાન્હત કરું છુું જેથી તેના પિ ન્વચાિ કિી શકાય અન ેતે સ્મૃન્તમાું િહે." 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"એક સુંગઠન તિીક ેસત્ય અન ેસમાધાનના િાષ્ટ્રીય રિનન ેએક ઔપચારિક િીતે પાલન કિવાના રિન તિીક ેસ્થાન્પત કિવો એટલે મૂળન્નવાસી 

સમુિાયો સાથે સત્ય અને સમાધાનને સમથટન આપતુું પગલુું ગણી શકાય. અમાિી ટીમ તે બાબતની ખાતિી કિવા સમર્પટત છે ક ેકમટચાિીઓ, 

િહેવાસીઓ અન ેસમુિાયના સભ્યોને અથટપણૂટ િીત ેઅન્ભપ્રાયો આપીને આ અગત્યના રિવસમાું સહભાગી થવાની તક સાુંપડે જેથી તેઓ માટ ે

સુંસાધનો અન ેપ્રોગ્રામમુંગ સગુમ બને. 

- ડેન્વડ બારિક, ચીફ એડન્મન્નસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ, ન્સટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"સત્ય અને સમાધાનના િાષ્ટ્રીય રિન અુંગ ેપ્રવૃિતાયુક્ત સુંવાિ અને અન્ભપ્રાયોના આિાનપ્રિાન માિફત અમે એવા સુંબુંધો સ્થાપવા તિફ આગળ 

વધી શકીશુું જેનો આધાિ પિસ્પિ આિિ, ન્વશ્વાસ અને મૂળન્નવાસી લોકો સાથ ેકનેેડાના સમાધાનની જવાબિાિીની સ્વીકૃન્ત પિ છે. એક 

શહેિ અને સમુિાય તિીક ેઆપણે સહુ એક એવો સમાજ ન્નમાટણ કિવામાું અગત્યની ભૂન્મકા ભજવી શકીએ છીએ જે વધુ કરૂણા, સમાવેન્શતા 

http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639137779|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=goKcgsSvucAd3a56RA5qMlXz3oXglY1WJWc/WRYsl0U=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.csps-efpc.gc.ca/events/national-day-truth-reconciliation/index-eng.aspx&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639137779|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eu54/O81Y32r1GxVRGsrXcuVCOIJr1sG4q25nSOGs9g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/department-national-defence/maple-leaf/defence/2021/07/federal-statutory-holiday-national-day-for-truth-and-reconciliation.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639147772|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=MOgUsf1s1ipKyHrpp7KddCubNcvBN8oQFz27cAJCjeQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/department-national-defence/maple-leaf/defence/2021/07/federal-statutory-holiday-national-day-for-truth-and-reconciliation.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639147772|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=MOgUsf1s1ipKyHrpp7KddCubNcvBN8oQFz27cAJCjeQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/corporate/transparency/open-government/standing-committee/dm-transition-material-2021/bill-c5-national-day-truth-reconciliation.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639147772|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=DAwouNU8nVytVuBKk/OnblQp+YVx7mQ/oiP8uAycqEI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://nctr.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639157767|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=quJiGWlcFxTmFpKGdwILQ1L7IwWdqudGNFN/lMAkfz4=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.orangeshirtday.org/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639157767|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Ji+7/Av5sa6pUt++sUrSj91KtorqS3aZ+gio4t5ap1E=&reserved=0


 

 

અન ેસમાનતાયુક્ત હોય. હુું બધાુંન ેઇવને્્સની શે્રણી અન ેપ્રોગ્રામમુંગમાું સહભાગી થવા પ્રોત્સાન્હત કરું છુું જે ન્સટી દ્વાિા કેનેડામાું સમાયેલ 

મૂળન્નવાસી સમુિાયોના ઇન્તહાસને આિિ અન ેસન્માન આપવા તથા સપ્ટેમ્બિ 30ના િોજ અન્ભપ્રાયોના આિાનપ્રિાન કિવા માટ ેહાથ 

ધિવામાું આવનાિ છે." 

-ન્મશેલ બનટ, મનેેજિ, ઇન્ક્વટી ઓરફસ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી િડપી ન્વકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વયવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિટ છે 

લોકો. અમન ેઊજાટ મળ ેછે અમાિા ન્વન્વધ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આકષટણનુું કેન્ર છીએ અને અમે તકન્નકી અન ેપયાટવિણીય નન્વનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનુું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા ન્નિોગી શહેિના ન્વકાસ માટે છે જે સુિન્િત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

ન્મરડયા સુંપકટ (MEDIA CONTACT): 

મોન્નકા િુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડટનેટિ, ન્મરડયા એન્ડ કમ્યુન્નટી એંગેજમેન્ટ  

વયૂહાત્મક સુંવાિ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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