
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਨੂ ਰ ਿੱ ਚ, ਕਰੋ ਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣ ੇਰ ਰ ਧ  

ਭਾਈਚਾਰ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਗੇੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਜੂਨ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥਿ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਅਿਰਾਂ 
ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੂਨ ਦ ੇਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥਿ (Heritage Months) ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਪੀਪਲਿ 

ਡ ੇ(National Indigenous People’s Day)। 
 

ਜਨੂ ਹਰੈੀਟਜੇ ਮੰਥਿ 

 

ਜੂਨ ਰ ਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਫਲੀਪੀਨੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ (Filipino Heritage Month), ਇਟੈਲੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ (Italian Heritage Month) ਅਤੇ 
ਪੁਰਤਗੀਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ (Portuguese Heritage Month) ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਖਾਿ  ੀਡੀਓ 

ਿੁਨੇਰਹਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।  ੀਡੀਓ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਯੂਰਟਊਬ੍ (YouTube) ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਲ 

ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ।   
 

2019 ਰ ਿੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰ ਰ ਧਤਾ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪਰੋਗਰਾਮ (Community Recognition Program) 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਰਕਉਂਰਕ ਇਿ ਿਾਲ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਜਸ਼ਨ ਿੰਭ  ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਿਲਈ ਰਿਟੀ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੋਜੈਕ 

(Brampton’s Mosaic) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇਿ ਮੌਕ ੇਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।  
  

ਔਨਲਾਈਨ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਪੀਪਲਿ ਡ ੇਮਨਾਓ! 

  

21 ਜੂਨ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਪੀਪਲਿ ਡ ੇਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੁਿੀਂ ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ, ਪਰੰਪਰਰਕ ਰ ਅੰਜਨ 

ਪਕਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ  ੀਡੀਓ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਾਰਥਨਾ, ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ  ਿੱਲੋਂ ਿੁਨੇਹੇ, 

ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਰ ਦ ਾਨ, ਜੇਿੀ ਰਥਿਲ (Jesse Thistle)  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਪਰੰਪਰਰਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਟਰ ਨ ਫਲੇਮਿ (Twin Flames) ਬ੍ੈਂਡ  ਿੱਲੋਂ ਿੰਗੀਤ 

ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਰਾਰਥਨਾ। ਇਹ ਰਡਜੀਟਲ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਦ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਨੈੈੱਟ ਰਕ (The Indigenous Network) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ 
ਰ ਿੱਚ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਜਸ਼ਨ, ਔਨਲਾਈਨ www.brampton.ca/NIPD ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋ ੇਗਾ।  
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਰਾਈਡ (Peel Pride), ਜੁਲਾਈ ਰ ਿੱਚ ਪਰਾਈਡ (Pride) ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਿ ਜਸ਼ਨ ਦ ੇ ੇਰ ੇ, ਆਉਣ  ਾਲੇ 

ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਰਲੀਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title
http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

ਹ ਾਲੇ 

“ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਹੋਰਾਂ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ, ਰਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਾਡਾ ਰ ਰ ਧ 

ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਲ ਰ ਅਕਗਤੀਗਤ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਿਲਈ ਿਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ 

ਕਰ ਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰ ਰ ਧਤਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ!”  

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਮਝਦੀ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡੀ ਰ ਰ ਧਤਾ, ਿਾਡੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ 
ਹਰ ਕੰਮ ਰ ਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾਂ ਰਧਆਨ ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰ ਰ ਧ ਮੋਜੈਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਿਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਦਾ ਹੈ।”  
- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 
 
 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

