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ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਪਰਾਈਡ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ 

ਵਸਟੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਦਪੁਵਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜ ੇਤਿੱ ਕ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵਅੇਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਾਈਡ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Brampton) ਵਵਿੱ ਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਵਵਖੇ ਪਵਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਾਈਡ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਓ! 

ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਸਕਵੇਅਰ (Pride in the Square) ਦੁਪਵਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਿੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਪੀਕਰਾਂ, ਫੇਸ ਪੇਂਵਟੂੰ ਗ, ਬ੍ਸਕਰਸ (ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਿੱ ਚ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਵਵਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ), 
ਬ੍ਾਂਸ ਦੇ ਡੂੰ ਡੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਟੇਜ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਫੇਅਰ (Community 

Fair) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਵਨਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਡੈਵਨਅਲ ਵਪਲਈ (Daniel Pillai) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਿਾਜ਼ਰ-ਜਵਾਬ੍ੀ (ਅਤੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਬ੍ਲੇਜ਼ਰਸ) ਦੇ ਨਾਲ, ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਸੂੰ ਭਾਵਲਆ 
ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਦੁਪਵਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। ਡਰੈਗ ਸਟੋਰੀਟਾਈਮ ਬ੍ਾਇ ਫੇ ਐਡਂ ਫਲਫੀ (Drag Storytime by Fay & 

Fluffy) ਨੂੂੰ  ਸੁਣੋ, ਵਡਆਨਾ (DIANA), ਅਤੇ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਮੋਿਾਕ (Canadian Mohawk) ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼ੌਨੀ (Shawnee) ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ 
ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ, ਇਲ ਨਾਨਾ ਡਾਇਵਰਵਸਟੀ ਡਾਂਸ ਕੂੰ ਪਨੀ (Ill Nana DiverseCity Dance Company) ਅਤੇ ਈ.ਜੇ. ਕਵਾਂਡੀਬ੍ੇਨਸ 

(EJ Kwandibens) ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਡੀ.ਜੇ. ਰੈਜਾਇਨਾ ਜੇਂਟਲੀ (DJ Regina Gently) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ 
ਡਾਂਸ ਕਰੋ। ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੋਰਟਰ (Sonya Shorter) ਅਤੇ ਆਰ. ਫਲੈਕਸ (R. Flex)। 

ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਫੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਿ ਇਕਿੱ ਠੇ ਿੋਣਗੇ, ਜੋ ਐਲ.ਜੀ.ਬ੍ੀ.ਟੀ.ਵਕਊ.2 ਆਈ.ਏ. + (LGBTQ2IA+) (ਐਲ- ਔਰਤ ਸਮਵਲੂੰ ਗੀ, 
ਜੀ- ਪੁਰਸ਼ ਸਮਵਲੂੰ ਗੀ, ਬ੍ੀ- ਦੋਵਲੂੰ ਗੀ, ਟੀ- ਵਵਪਰੀਤ ਵਲੂੰ ਗੀ, ਵਕਊ- ਸਮਵਲੂੰ ਗ-ਭੋਗੀ, ਆਈ- ਮਿੱ ਧ ਵਲੂੰ ਗੀ, ਏ- ਸਮਵਰਗੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ 
ਿਨ। ਇਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਸਮੂਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੌਕਾ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਸ਼ਾਮ ਨੂੂੰ  5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੋ। ਡੀ.ਜੇ. ਵਸਿੱ ਖ ਨੌਲੇਜ (DJ Sikh Knowledge) ਦ ਰੋਜ਼ ਪੈਵਟਓ 
(The Rose Patio) ‘ਤੇ ਸੂੰਗੀਤ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਬ੍ਾਰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ।  

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਖਾਸ ਵਦਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਰਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਿੈ! ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਸਕਵੇਅਰ (Pride in the 

Square) ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca/gardensquare ‘ਤੇ 
ਜਾਓ।  

 ਿਵਾਲਾ 

http://www.brampton.ca/gardensquare


 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੇਜੋੜ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਵਮਵਲਤ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਿਰ ਦੀ ਸੂੰ ਪੂੰਨ ਵੂੰ ਨ-ਸੁਵੂੰ ਨਤਾ ਦਾ ਵਿਿੱਸਾ 
ਿਨ। ਸਾਨੂੂੰ  ਵਸਟੀ ਦੇ ਪਵਿਲੇ ਪਰਾਈਡ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬ੍ਿੁਤ ਮਾਣ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ (ਵਵਜੀਟਰਾਂ) ਨੂੂੰ  
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਵਵਖੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਿਾਂ।” 

-       ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  

-30- 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਿਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਵਜਿਾ ਜੁਵੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਵਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
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