
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ઉજવી િહ્યા છે અશ્વતે ઇસતહાિ માિ (Black History Month) 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (28 જાન્યુઆિી 2022) – ફેબ્રુઆિી મસહનામાાં િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન અશ્વેત ઇસતહાિ માિ ઉજવીને બ્રૅમ્પટનમાાં િહેલ 

અશ્વેત િમાજના યોગદાન અન ેસિસધિઓને િન્માસનત કિ ેછે જેમણે ઇસતહાિમાાં એટલુાં બિુાં પ્રદાન કયુું છે જેથી બ્રમૅ્પટન આજે આતળુાં 

િહેવા લાયક, કરૂણામય અને િમૃધિ શહેિ બની શકયુાં છે. આખો ફેબ્રઆુિી મસહનો રૂબરૂ અન ેઓનલાઇન ઇવેન્્િથી ભિચક િહેશે.  

 

બ્લકે સહસ્ટિી મન્થ ધ્વજાિોહણ 

કેન સહહલાન્િ સ્કવેિ 

ફેબ્રુઆિી 1, બપોિ ે12 વાગ્યે 

 

પૅન-અમેરિકન ધ્વજાિોહણ કિીન ેમસહનાની શુભ શરૂઆત થશ ેઅન ેતે આખા ફેબ્રુઆિી માિમાાં ફિકતો િહેશે.  

 

બ્લકે સબઝનિે આર્ટિિન માકટે – િવાસલ આરિક (Reveiller Afriq) 

બ્રૅમસલ સિટી િેંટિ  

ફેબ્રુઆિી 8 & 9, િવાિ ે10 થી િાત્રે 10 

 

બ્રૅમસલ સિટી િેંટિની ભાગીદાિીમાાં થનાિ આ બ-ેરદવિના રૂબરૂમાાં થતા બજાિ અનભુવમાાં સ્થાસનક અશ્વેતની માસલકીના હયવિાયો, ઉત્પાદકો 

અન ેકાિીગિોને ટેકો આપો. બેસ્ટ બાય પ્રવેશધવાિમાાંથી જતા બીજે માળે પૉપ-અપ મેળવો. 

 

િાપ્તાસહક પફોમિન્િ સિરિઝ 

માંગળવાિની િાસત્રઓ, િાાંજે 8 – 10 વાગ્યા િુિી 

rosetheatre.ca 

 

આખા મસહનામાાં દિ માંગળવાિે િાત્રે બ્લેક સહસ્રીની ઉજવણી કિવા માટ ેમનોિાંજક ઑનલાઇન પ્રદશિન સિરિઝનો આનાંદ લો. પિફોમિન્સ્નુાં 

લાઇવસ્રીમમાંગ િીિુાં િોઝ સથએટિના સ્ટેજ પિથી થશ.ે  

• ફેબ્રુઆિી 1: DJ યુધિ જેમાાં ભાગ લેશ ેDJ ઍલન અને DJWHATSNEXT 

• ફેબ્રુઆિી 8: શેડ વાહીદ (Shade Waheed) િાથે ઓફ દ િેકોડિ (Off the Record) ધવાિા કયુિેટ કિેલ લાઇવ કાયિક્રમ 

• ફેબ્રુઆિી 15: ACCIDA ની ભાગીદાિીમાાં ડેિ મેકેન્ઝી (Des McKenzie) નો કાયિક્રમ  

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx


 

 

• ફેબ્રુઆિી 22: ACCIDA ની ભાગીદાિીમાાં રાસવિ નાઇ્િ (Travis Knights) નો કાયિક્રમ 

 

િાપ્તાસહક લન્ચ‘એન’લન્િિ (Lunch‘n’Learns) 

દિ બુિવાિ ેબપોિ ે12– 1 

 

િાપ્તાસહક શૈક્ષસણક િત્ર માટે MOYO Health & Community Services (આિોગ્ય અન ેિામુદાસયક િેવાઓ) માાં જોડાઓ. 

સવષયોમાાં િમાવેશ થાય છે:  

• ફેબ્રુઆિી 2: ABR નો પરિચય, આાંતિછેદ, િત્તા અન ેસવશેષાસિકાિ,  

• ફેબ્રુઆિી 9: અશ્વેત મસહલાઓન ેિમથિન  

• ફેબ્રુઆિી 16: અશ્વેત 2SLGBTQ+ હયસકતઓન ેિમથિન  

• ફેબ્રુઆિી 23: અશ્વેત ઉત્કૃષ્ટતાની વિામણી  

 

 

 

બ્લકે સહસ્ટિી મન્થ એકિસપરિયન્િ બૉકિ 

લોકસપ્રય એકિસપરિયન્િ બૉકિ આ વષ ેફિી થશ.ે આ મયાિરદત િાંસ્કિણવાળા કયુિેટ કિેલા સગફ્ટ બૉકિમાાં એવા ઉત્પાદો અને િવેાઓ હશ ેજે 

સ્થાસનક અશ્વેત માસલકીના હયવિાયો પાિેથી આહયા હોય. તમામ બૉકિમાાં હશ:ે 

• AuxGod Music Battle Card Game 

• Sugar Plum Scrubsનો લવને્ડુલા અને ટી રી ઓઈલ બોડી સ્ક્રબ 

•  વૉક ઓફ ફેમમાાં દાખલ થયેલ આયન સવસલયમ્િ (Ian Williams) નુાં પુસ્તક રડિઓરિએન્ટેશન (Disorientation) 

• અન ેબીજુાં ઘણાં! 

 

િામાસજક િાંક્રમણ માટ ેપનુઃસ્થાપન અને િશસકતકિણ (Restoration and Empowerment for Social Transition) અથવા 

અશ્વેત િશસકતકિણ િાંગઠન (R.E.S.T.)ને ઓછામાાં ઓછા $20 નુાં િખાવતી દાન કિનાિ પ્રથમ 50 લોકોન ેઆ બૉકિ 

રડસલવિ કિવામાાં આવશે. 

 

િખુાકાિીની ક્ષણો 

પ્રખ્યાત યોગ સશક્ષક અને બ્રમૅ્પટનના મૂળ સનવાિી મેથ્યુ બોનાિ િાથે િાપ્તાસહક િુખાકાિીની ક્ષણો માણવા જોડાઓ જેમાાં િામેલ છે કપલ 

રફટનેિ અને યોગ. પ્રત્યેક િપતાહ ેનવો વગિ ઉપલબ્િ છે.  

 

બ્લકે આર્ટિસ્ટ લાઇવ રડજીટલ પ્રદશિન 

ગાડિન સ્કવેિ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://moyohcs.ca/
https://auxgodgame.com/
https://www.sugarplumscrubs.ca/
https://www.ianwilliams.ca/
https://www.restcentres.org/


 

 

િજૂઆતકતાિ ACCIDA 

 

આટિિ, કલ્ચિ એન્ડ રક્રએરટવ ઇન્ડસ્રી ડવેલપમેન્ટ એજન્િી (ACCIDA) બ્લેક આર્ટિસ્્િ લાઇવ સહઅિ િજૂ કિશ,ે જે ગાડિન સ્કવેિમાાં 24' 

LED સ્ક્રીન પિ PIXEL રડસજટલ સ્ક્રીન પ્રદશિનના રૂપ ેહશ,ે જેમાાં ફેબ્રુઆિીથી મ ે2022 િુિી આઠ સ્થાસનક કલાકાિો, િજિનકતાિઓ અન ે

િાંસ્થાઓનુાં કાયિ દશાિવવામાાં આવશ.ે  

 

તેમના ઉદાિ ટેકા માટ ેઅલગોમા યુસનવર્િિટી, બ્રમૅ્પટન રિઅલ એસ્ટેટ બોડિ અન ેિન લાઇફને િન્યવાદ.  

 

બ્લેક સહસ્રી મન્થના ઇવેન્્િ અાંગેની વિુ માસહતી માટ ે brampton.ca/bhm2022 

 

િવુાકયો 

"બ્રૅમ્પટનમાાં અશ્વેત િમદુાયના િભ્યોના મહત્વપણૂિ કાયિ, પ્રસતભા અન ેયોગદાનન ેઓળખવા અન ેતનેુાં િન્માન કિવા માટે બ્લેક સહસ્રી 

માિની ઉજવણીમાાં અમાિી િાથ ેજોડાઓ. બ્રમૅ્પટનની િાાંસ્કૃસતક સવસવિતા એ છે જે આ શહેિન ેખબૂ જ ખાિ બનાવ ેછે, અને તે 

મહત્વપૂણિ છે ક ેઆપણે આપણા ઇસતહાિ અન ેિમુદાયને સ્વીકાિીએ જેથી આપણે એક શહેિ તિીક ેઆગળ વિીને સવકાિ કિવાનુાં ચાલુ િાખી 

શકીએ." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"બ્રૅમ્પટનનો અશ્વેત િમાજ આપણા શહેિના પચિાંગીપણા અને સ્થાસનક ઓળખનો મહત્ત્વપૂણિ ભાગ છે. હુાં બિાાંને પ્રોત્િાસહત કરાં છુાં ક ે

આપણા મહાન શહેિમાાં િહેલ અશ્વેત િમાજ સવશ ેજાણી લો અન ેબ્લેક સહસ્રી મન્થની ઉજવણીમાાં અમાિી િાથે જોડાઇ જાઓ. ભસવષ્યમાાં 

એક વિ ુમજબૂતી િિાવતુાં શહેિ બનવા માટે આપણે આપણી જાતન ેઆ બાબત ેજાણકાિ બનાવવી પડશ ેઅને એક જ િમાજ તિીક ેજોડાવુાં 

પડશે." 

-  શિેમને સવસલયમ્િ (Charmaine Williams)  િીટી કાઉસન્િલિ, વૉડિ 7અન ે8, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"બ્લેક સહિરી મન્થ આપણન ેયાદ અપાવે છે કે આપણા પચિાંગી શહિે અને આર્થિક ફલક પિ બ્રમૅ્પટનના અશ્વેત િમાજની ભૂસમકા 

બ્રૅમ્પટનમાાં કટેલી નોંિપાત્ર િહી છે. અશ્વેત િમાજના દીઘિકાસલક િમથિનમાાં િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આ સિસધિઓને વિાવવામાાં ભાગ ભજવે છે 

તેનો મન ેઆનાંદ છે. આખો મસહનો જાણવા, જોડાવા અન ેઉજવણી કિવા માટ ેઅમાિી િાથ ેજોડાઇ જાઓ." 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન ખિખેિ એક પચિાંગી િાંસ્કૃસત, ઇનોવેશન, વૈસવધ્ય અન ેપ્રસતભાનો ખજાનો છે અન ેએક વૈસશ્વક ગ્રામ હોવાનુાં િુાંદિ ઉદાહિણ છે જે 

એક બીજાના યોગદાન અને અનન્યતાને વિાવી લે છે. યુવા પેઢીઓ બ્લેક સહસ્રી મન્થની ઉજવણીથી જાણકાિી મેળવે તે અસતમહત્ત્વપૂણિ છે 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month.aspx


 

 

જેથી અશ્વેત િમાજના યોગદાન સવશ ેઅન ેતેઓ દાયકાઓથી કનૅેડાને કટેલુાં પ્રદાન કિી ચુકયા છે તે અાંગે જાગરૂકતા આવે." 

 

- સમશેલ બનિ, મનેજેિ, ઇસકવટી ઓરફિ 

 

-30- 

 

કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 હયવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદિ છે 

લોકો. અમન ેઊજાિ મળ ેછે અમાિા સવસવિ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષિણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપયાિવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વિુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

સમરડયા િાંપકિ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@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
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