
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜਨੂ ਰ ਿੱ ਚ ਹੈਰੀਟਜੇ ਮੰਥ ਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਰਚਅੁਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਜੂਨ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਪੀਪਲਿ ਮੰਥ (National Indigenous Peoples Month) ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾ ਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਟੈਲੀਅਨ, ਪੁਰਤਗੀਜ ਅਤੇ ਰਫਲੀਪੀਨੋ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਕ,ੇ ਜੂਨ ਰ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੋਜੈਕ ਦਾ 

 ਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰੇਗੀ।  
 

ਇਟਲੈੀਅਨ ਹਰੈੀਟਜੇ ਮੰਥ 

ਇਟੈਲੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ (Italian Heritage Month), ਬ੍ੁਿੱ ਧ ਾਰ, 2 ਜੂਨ ਨੰੂ, ਇਟੈਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡ ੇ(Italian National Day) ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਿਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ  ਰਚੁਅਲ ਰਿਮ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown),  ਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8 ਦ ੇ

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ; ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini) ਅਤੇ  ਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6 ਦ ੇਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ; ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi)  ਿੱਲੋਂ ਿੁਨੇਹੇ 

ਰਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਰਤਹਾਿ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਰਚ ੈਰਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਦ ੋਪਰੰਪਰਰਕ ਰੈਰਿਪੀਜ ਰਟਊਟੋਰੀਅਲਿ (ਰਮਿੱ ਠਾ ਅਤੇ ਖਿੱਟਾ) ਅਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ 
ਦੀਆਂ ਤਿ ੀਰਾਂ  ਾਲੀ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।   
 

ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਹੁਣ ੇਦ ੇਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਇਟਲੀ, ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱਚ 25,200 ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਟੌਪ 10 ਐਥਰਨਕ ਓਰਰਰਜਨਿ (Ethnic 

Origins) ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ।  
 

ਜਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, www.brampton.ca/italianheritagemonth ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਪਰੁਤਗੀਜ ਹਰੈੀਟਜੇ ਮੰਥ 

ਪੁਰਤਗੀਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ (Portuguese Heritage Month),  ੀਰ ਾਰ, 10 ਜੂਨ ਨੰੂ, ‘ਦ ਡੇ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ’ (‘The Day of Portugal’) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ੇਗਾ। ਇਿਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ  ਰਚੁਅਲ ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ,  ਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4 ਦ ੇਰੀਜਨਲ 

ਕਾਉਂਿਲਰ; ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros) ਅਤੇ  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5 ਦ ੇਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ; ਪਾਿੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente)  ਿੱਲੋਂ ਿੁਨੇਹੇ ਰਦਿੱਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਇਰਤਹਾਿ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਰਚ ੈਰਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਦ ੋਪਰੰਪਰਰਕ ਰੈਰਿਪੀਜ ਰਟਊਟੋਰੀਅਲਿ (ਰਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਖਿੱਟਾ) ਅਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਿ ੀਰਾਂ  ਾਲੀ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।  
 

ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਹੁਣ ੇਦ ੇਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਪੁਰਤਗਾਲ, ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ 24,500 ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਟੌਪ 10 ਐਥਰਨਕ ਓਰਰਰਜਨਿ ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਹੈ। 
 

ਜਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, www.brampton.ca/portugueseheritagemonth ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਰਫਲੀਪੀਨੋ ਹਰੈੀਟਜੇ ਮੰਥ 

ਰਫਲੀਪੀਨੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ (Filipino Heritage Month), 1898 ਰ ਿੱਚ ਪਰਹਲੀ  ਾਰ ਰਫਲੀਪੀਂਿ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦ ੇਰਦਨ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 12 ਜੂਨ ਨੰੂ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਿਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ  ਰਚੁਅਲ ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5 ਦੀ 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ; ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos)  ਿੱਲੋਂ ਿੁਨੇਹੇ ਰਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਫਲੀਪੀਂਿ ਦ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ 
ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਅਤੇ ਰਫਲੀਪੀਂਿ ਦ ੇਮਹਾਨ ਿੂਰਰਮਆਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ, ਡਾ. ਜੋਿ ਪਰੋਟੈਰਜਓ ਰਰਜ਼ਲ (Dr. José Protasio Rizal) ਨੰੂ ਿਮਰਰਪਤ, ਨੌਰਥ-ਈਿਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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(north-east Brampton) ਦੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲਣ ਦ ੇ ੀਰਡਓ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਰਤਹਾਿ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਰਚ ੈਰਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਦ ੋਪਰੰਪਰਰਕ 

ਰੈਰਿਪੀਜ ਰਟਊਟੋਰੀਅਲਿ (ਰਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਖਿੱਟਾ) ਅਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿ ੀਰਾਂ  ਾਲੀ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 
 

ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਹੁਣ ੇਦ ੇਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਰਫਲੀਪੀਂਿ, ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱਚ 20,100 ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਟੌਪ 10 ਐਥਰਨਕ ਓਰਰਰਜਨਿ ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਹੈ। 
 

ਜਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, www.brampton.ca/filipinoheritagemonth ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਰਹਿਟਰੀ ਮੰਥ 

 

ਜੂਨ ਰ ਿੱਚ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਫਿਟ ਨੇਸ਼ਨਿ (First Nations), ਇਨਉਟ (Inuit) ਅਤੇ ਮੈਰਟਿ (Métis) ਲੋਕਾਂ ਦ,ੇ ਇਰਤਹਾਿ,  ੰਨ-ਿੁ ੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਿ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 
 ਾਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਰਹਿਟਰੀ ਮੰਥ (National Indigenous History Month) ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।  
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਮਿੀਿਾਗਾ ਆਫ ਦ ਕਰੈਰਡਟ ਫਿਟ ਨੇਸ਼ਨ (Mississauga’s of the Credit First Nation) ਦ ੇਟਰੀਟੀ ਟੈਰੀਟਰੀ (Treaty 

Territory), ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਹੌਡੇਨੋਿੌਨੀ (ਹੌ-ਡ-ੇਨੋ-ਿੌ-ਨੀ) (Haudenosaunee) (hau-de-no-sau-nee), ਹੁਰੋਨ (Huron) ਅਤੇ  ੈਨਡੈਟ (ਔ-

ਐਨ-ਡੈਟ) (Wendat) (Ou-en-dat) ਦ ੇਪਰੰਪਰਰਕ ਖੇਤਰ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਿਾਡੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਕਈ ਫਿਟ 

ਨੇਸ਼ਨਿ, ਮੈਰਟਿ, ਇਨਉਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬ੍ਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ

ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤ ੇਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
 

ਇਹ ਮਹੀਨਾ, ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰ ਰਿੇ,  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੀਆਂ ਿਿੱ ਰਭਆਤਾ ਾਂ, ਖਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧਆਤਮਕ ਰ ਸ਼ ਾਸ਼ ਤ ੇਰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 

ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਅਿਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ (ਅਤੀਤ ਅਤੇ  ਰਤਮਾਨ ਦ)ੇ ਬ੍ਾਰੇ  ੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਨੰੂ ਿੰਪੰਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਭਾਰ ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਬ੍ੇਇਨਿਾਫੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ 
ਗੁਆਈਆਂ। ਿਾਨੰੂ 215 ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਅਫਿੋਿ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਿਾਲ ਕਮਲੂਪਿ (Kamloops) ਰ ਿੱ ਚ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਿਕੂਲ ਦੀ ਿਾਈਟ ਤ ੇਰਮਲੇ ਿਨ। 
ਅਿੀਂ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਪੀਪਲਿ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਜੁਿੱ ਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਰਮਲਾਪ ਦ ੇਪਰਤੀ ਿਾਡੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਤ ੇਕਾਇਮ ਹਾਂ। 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਿਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਮਹਿੱਤ  ਅਤੇ ਧਾਰਰਮਕ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਿਮਝਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇ

ਕਾਰਨ, ਇਿ ਿਾਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਲਗ ਹਨ, ਰਫਰ  ੀ ਰਿਟੀ, ਿਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਅਨੁਭ ਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ੇਜੋੜ੍ ਲੋੜ੍ਾਂ ਤ ੇਰ ਚਾਰ ਕਰਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਹਾਨੀਆਂ ਿੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ  ਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਿੋਮ ਾਰ, 21 ਜੂਨ ਨੰੂ  ਰਚੁਅਲ ਕੈਰਪਰਿਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਪੀਪਲਿ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਪੀਪਲਿ ਡ ੇਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਸ਼ਨ, ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦ ੇ ਰਚੁਅਲ ਿਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਕਰਾਊਨ ਲੈਂਡਿ (Crown 

Lands)  ਿੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਹੋ ੇਗੀ। ਚੀਫ ਆਰ. ਿਟੇਿੀ ਲਾਫੋਰਮ (R. Stacey Laforme)  ਿੱਲੋਂ , ਰਮਿੀਿਾਗਾ ਆਫ ਰਨਊ ਕਰੈਰਡਟ 

(Mississauga’s of the New Credit)  ਿੱਲੋਂ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਿਨਮਾਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿੁਨੇਹਾ (ਲੈਂਡ ਐਕਨੌਲਜਮੈਂਟ); ਫੀਿਟ ਪਲੇਟ; ਟਰੇਿੀ  ਾਈਟ (Tracey 

Whiteye) ਦ ੇਨਾਲ,  ਰਚੁਅਲ ਿਟਰੌਬ੍ਰੀ ਮੂਨ ਟੀਰਚੰਗ (Strawberry Moon Teaching); ਅਤੇ ਬ੍ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਬ੍ਾਕ ੀ (Jaabaakwe) ਅਤੇ ਜੋਇਿ 

ਟੈਬ੍ੋਬ੍ੋਨਡੰਗ (Joyce Tabobondung) ਦ ੇਨਾਲ ਪਰੰਪਰਰਕ ਕੌਰਨ ਿੂਪ ਰਿਖਾਉਣ ਦ ੇ ੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/NIPD ਤੇ ਜਾਓ।   
 

https://www.google.com/maps/place/15+Sarno+Rd,+Brampton,+ON+L6R+0B3/@43.7607469,-79.7883862,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b1707c656e0d3:0xcb0cd10be1cf59ee!8m2!3d43.760743!4d-79.7861975
http://www.brampton.ca/filipinoheritagemonth
http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

ਇਿ ਿਾਲ ਜੂਨ ਦ ੇਜਸ਼ਨ, ਪਰੋਰ ੰਿ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਮਰਨਿਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ (Province of Ontario Ministry of Health) ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪਬ੍ਰਲਕ 

ਹੈਲਥ ਕੋਰ ਡ-19 (Region of Peel Public Health COVID-19) ਿਬੰ੍ਧੀ ਆਰਡਰਿ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਿਾਰੇ  ਰਚੁਅਲ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਹਨ।  
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਇਿ ਜੂਨ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਬ੍ੇਹਿੱਦ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਾਲਾ ਫਰੇਮ ਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ  ਿੱ ਖ- ਿੱਖ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਰ ਿੱ ਚ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨਤਾ 
ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

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

 

“ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ, ਦੋ ਾਂ ਰ ਿੱਚ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਜੰਨੀ ਅਬ੍ਾਦੀ  ਾਲੀ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹਨ। ਇਹ 

ਜਸ਼ਨ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹਨ, ਜੋ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਿੱਕ ਪਾਰਕ ਨੰੂ, ਰਫਲੀਪੀਂਿ ਦ ੇਮਹਾਨ ਿੂਰਰਮਆਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ, ਡਾ. ਜੋਿ ਪਰੋਟੈਰਜਓ 

ਰਰਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਮਰਰਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਰਹਲੀ ਰਫਰਲਪੀਨੋ  ਜੋਂ, ਮੈਨੰੂ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਨ ਾਂ ਪਾਰਕ ਿਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5;  ਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਿਾਨੰੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਰ ਿੱਚ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਿਾਡੇ ਿੰਗਠਨ ਰ ਿੱਚ ਨ ੇਂ 
ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੇ ਾ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਮਝ ਨੰੂ  ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 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 ਜੁੜ੍ੋ। 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

