
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਤਰੌ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ , ਬ੍ਲੈਕ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇ

 ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰ ਿੱ ਤੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਮਾਰਚ, 2021) – 3 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਲੈਕ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿੰਕਟ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਲੈਕ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਹੀਨੇ 

(Black Mental Health Awareness and Empowerment Month) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰ ਿੱਤੀ ਿੀ।  
 

ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਮਹੀਨੇ   ੇਰਹਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟੀ  ੀ ਿਮਾਰਜਕ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਇਕਾਈ, ਬ੍ਲੈਕ 

ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਿੈਸ਼ਨਾਂ  ੀ ਿੀਰੀਜ  ੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ   ੇਇਿੱਛੁਕ ਰਵਅਕਤੀ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿੇ (online sessions here) ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕ ੇ ਹਨ।  
 

• ਯ ਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਿ ਫੋਰਮ (Youth Mental Health Forum): 18 ਮਾਰਚ, ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜ ੇਤਿੱਕ  

• ਿੀਨੀਅਰਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਿ ਫੋਰਮ (Seniors Mental Health Forum): 18 ਮਾਰਚ, ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

• ਵ ਮੈਨਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਿ ਫੋਰਮ (Women’s Mental Health Forum): 25 ਮਾਰਚ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

• ਮੈਨਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਿ ਫੋਰਮ (Men’s Mental Health Forum): 25 ਮਾਰਚ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜ ੇਤਿੱਕ 

• LGBTQ+ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਿ ਫੋਰਮ (LGBTQ+ Mental Health Forum): 26 ਮਾਰਚ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

• ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਿਬੰ੍ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ (Anti-Black Racism Education Session): 31 ਮਾਰਚ, ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 
 ੁਪਰਹਰ 12 ਵਜ ੇਤਿੱਕ 

 

ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੀਆਂ ਪਰਹਲਕ ਮੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਿਮਾਰਜਕ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ 

ਨਿਲਵਾ  ਇਕਾਈ ਬ੍ਾਰੇ, brampton.ca/antiblackracism ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ।  
 

ਪੀਲ (Peel) ਰਵਿੱਚ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਵਿੀਰਲਆਂ  ੀ ਿ ਚੀ ਲਈ, ਇਿੱਿੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (click here)।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੀ ਿਮਾਰਜਕ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਇਕਾਈ ਬ੍ਾਰ ੇ

10 ਜ ਨ, 2020 ਨ ੰ , ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਨੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 

ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਇਕਾਈ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਰ ਿੱਤੀ ਿੀ। ਿੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜਰ, ਗਰਵਨੇਿ ਚੈਪਮੈਨ (Gwyneth Chapman)  ੀ ਅਗਵਾਈ 

ਰਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਕਾਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਨ ੰ  ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰਵਕਰਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ 

ਲਈ ਰ ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇਲੋਕਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਰਨਰ ੇਰਸ਼ਤ, ਇਿ ਇਕਾਈ  ਾ ਕੰਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ  ੀ 
ਿਮਾਰਜਕ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਿਰਿਤੀ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣ ਤ ੇਕੇਂ ਰਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਰਿਟੀ ਵਿੱਲੋਂ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਇਕਾਈ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੀ ਰ ਲਚਿਪੀ ਪਰਗਟ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਰਿਟੀ ਨ ੰ  economicantiblackracism@brampton.ca ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Mental%20Health%20Awareness%20Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Mental%20Health%20Awareness%20Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx
file:///C:/Users/CSharma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/87QLFRN7/For%20a%20list%20of%20mental%20health%20resources,%20click%20here.
file:///C:/Users/CSharma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/87QLFRN7/For%20a%20list%20of%20mental%20health%20resources,%20click%20here.
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱਚ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਬ੍ਲੈਕ ਰਹਿਟਰੀ ਮੰਿ  ੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਤ ੇਰਿਆਨ  ੇਣ ਲਈ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੀ ਪਰਹਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਿ   ੇਬ੍ਾਅ , ਿਾਨ ੰ  ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ , ਬ੍ਲੈਕ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਹੀਨੇ 

ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ  ੇਣ ਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ  ੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ, ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਫੋਰਮਾਂ  ੀ ਇਿ ਿੀਰੀਜ  ੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। 
ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਇਕਾਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ 

ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਲੈਕ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਸ਼ਨ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ  ੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਣਗੇ, ਰਜਹਨਾਂ  ਾ 
ਉ ੇਸ਼, ਬ੍ਲੈਕ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਿਬੰ੍ਿੀ ਿੰਕਟ ਤੋਂ ਪਰਿਾਰਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਿੱਿਤੀਆਂ ਰਵਕਰਿਤ 

ਕਰਨ   ੇ ੁਆਰਾ, ਕਾਰਜ ਿਿਾਨ ਅਤੇ ਿਮਾਜ ਰਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਿਬੰ੍ਿੀ ਪਿੱਖਪਾਤ  ਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਇਹ ਮਹੀਨਾ, ਬ੍ਲੈਕ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਰੁਿਤੀ ਤ ੇਕੇਂ ਰਰਤ ਿਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿ ਚਨਾਤਮਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ  ਾ ਸ਼ਾਨ ਾਰ ਮੌਕਾ ਪੈ ਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਿੀਂ 
ਿਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ , ਹਿੱਲ  ਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਬ੍ਣਨ  ੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ  ੀ ਆਿ ਕਰ ੇ ਹੋਏ, ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ 

ਨਿਲਵਾ    ੇਹਾਨੀਕਾਰਕ ਿਮਾਰਜਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਪਰਿਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਿਟੀ  ੀ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾ  ਇਕਾਈ, 

ਇਿ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੈਸ਼ਨ   ੇ ੁਆਰਾ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ।” 
- ਗਰਵਨੇਿ ਚੈਪਮੈਨ (Gwyneth Chapman), ਿੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਡਂ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਰੇਰਿਜਮ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 
-30- 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਤ ੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ   ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂ ਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰ  ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁ ੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰ  ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਿਾਉਣ  ੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ  ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਗੁਰਰਵੰ ਰ ਰਿੰਘ (Gurvinder Singh) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@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=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

