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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ (Sikh Heritage Month) ਮਨਾ ਸਰਹਾ ਹ ੈ

 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨ ੂੰ  ਸਿਿੱ ਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੂੰਥ (ਸਿਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਾਿਤ ਬ੍ਾਰੇ ਮਹੀਨੇ) ਿਿੱ ਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਸਹਿ ਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਮਹੀਨਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਿਾਖੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 
ਸਿਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨਿਾਂ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਦਨ ਖਾਲਿਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਸਿਿੱ ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ।  
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਿਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਨਮਾਸਨਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਟੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ 8 ਿਜੇ ਤਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 
ਏਸਟਰਅਮ (City Hall Atrium) ਅਤੇ ਿੈਿਟ ਟਾਿਰ ਕੂੰ ਿਰਿਟੋਰੀ (West Tower Conservatory) ਸਿਖੇ ਬ੍ੁਲਾਸਰਆਂ, ਅਿਾਰਡ ਸਜਿੱ ਤਣ 
ਿਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂੰ ਪ੍ਰਾਗਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਿੁਆਦ ਚਖਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮ ਆਯੋਸਜਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਿੱ ਚ ਸਜਨਹ ਾਂ ਜੇਤ ਆਂ ਨ ੂੰ  
ਿਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਉਹ ਹਨ: 
 

 ਅਮਰੀਕ ਸਿੂੰਘ ਆਹਲ ਿਾਲੀਆ, ਮੁਖੀ, ਪ੍ੀਲ ਪੁ੍ਸਲਿ ਿਰਸਿਸਿਜ਼ ਬ੍ੋਰਡ 

 ਰਾਜ ਘੁੂੰ ਮਣ, ਿਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਿਟਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰਕ ਦੇ ਿਮਰਥਕ 

 ਇਕਬ੍ਾਲ ਮਹਲ, ਇਿੱਕ ਮ ਲ ਿੁਤੂੰ ਤਰ GTA ਪ੍ੂੰਜਾਬ੍ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੋਹਰੀ, ਪ੍ਰਸਿਿੱ ਧ ਲੇਖਕ, ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖ਼ਿੀਅਤ ਅਤੇ ਕਲਾ 
ਅਤੇ ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਿਫਲ ਿਮਰਥਕ 

 ਜਿਮੀਤ ਸਿੂੰਘ (ਜਿ ਰੇਨ), ਲਗਭਗ 800,000 YouTube ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਿਤੀ, ਜੋ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ 
ਿਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਮੁਿੱ ਸਦਆਂ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਿਤਾਉਣਾ, ਿਸਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਿਧਤਾ, ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਿਮਰਸਪ੍ਤ ਹਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਿਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
   
ਸਿਿੱ ਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੂੰਥ (ਸਿਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਾਿਤ ਬ੍ਾਰੇ ਮਹੀਨਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ 
ਜਾਓ।  
 
ਹਵਾਲੇ: 
 
“ਸਿਸਿਧਤਾ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ ਬ੍ੀਆਂ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨ ੂੰ  ਸਿਿੱ ਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੂੰਥ ਿਿੱ ਜੋਂ ਘੋਸਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਿੱ ਖ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਿਨਮਾਨ ਦੇਣ ਸਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਮਸਹਿ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਿੱ ਖ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ - ਿਮਾਜਕ-
ਆਰਸਥਕ, ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਅਤੇ ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰਕ - ਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਿਮਸਰਧ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਸਿਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਿੱ ਚ 
ਅਗਿਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਸਰਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਿਰੋਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।”  

- ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

“ਮੈਨ ੂੰ  ਇਿ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਸਹਿ ਿ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸਿਿੱ ਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੂੰਥ ਮਨਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਲ, ਅਿੀਂ 
ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਨਮਾਸਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਹਰ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਏ ਹਨ।” 

- ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਡਲੋਨ, ਿਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਿੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਸਿਧ ਿਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕੜ੍ਾਂ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਸਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਿਿੱ ਚ ਖੋਸਲਹਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਸਿਕ ਹੋਿਸਪ੍ਟਲ, ਸਿਸਲਅਮ ਓਿਲਰ 
ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡ ੇਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
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ਮੀਡੀਆ  ੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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