
 

  

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਨੂ ਰ ਿੱ ਚ  ਰਚਅੁਲ ਤਰੌ ਤੇ ਪਰਾਈਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਜੂਨ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿ ਿਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ, ਤੰਦਰੁਿਤੀ  ਾਲੀਆਂ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਪਰਾਈਡ (Pride) ਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਤੌਰ ਤ ੇਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਅਰਜਹੀ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਥਾਂ ਬ੍ਣਾਈ ਜਾ ਿਕੇ, ਰਜਿੱਥੇ 
LGBTTIQQ2SA ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਆਪਣ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਰ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦ ੇਿਕ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਿਕੇ।  
  

ਪਰਾਈਡ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹਨ, ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਆਯੋਰਜਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਪਰਾਈਡ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮ,  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਿਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਕ,ੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ 

ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਰਿਟੀ ਰ ਿੱਚ ਮੌਜੂਦ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਫਰੇਮ ਰਕ ਰ ਕਰਿਤ ਕਰਕ,ੇ ਿਾਡੇ ਮੋਜੈਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਪਰਾਈਡ 

 ੀਕ (Pride Week) ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• 1 ਜੂਨ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਦ ੇਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ  ਰਚੁਅਲ ਰਿਮ 

• 6 ਜੂਨ ਨੰੂ, ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਤਿੱਕ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੀ ਇਰਥਓਰਪਅਨ/ਐਰੀਟਰੀਨ, ਗਾਇਕਾ-ਗੀਤਕਾਰ ਅਇਓ ਲੀਲਾਨੀ (Ayo Leilani) ਦ ੇਨਾਲ, 

ਰ ਚ ਪਰੋਫੇਟ (Witch Prophet)  ਿੱਲੋਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ 

• 7 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ ਤਿੱਕ, ਮੋਇਓ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ (Moyo Health and Community Services), ਲੰਚ ਐਡਂ ਲਰਨ 

ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਿੀਰੀਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 
• 7 ਜੂਨ ਨੰੂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਤੋਂ 9  ਜੇ ਤਿੱਕ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (City of Brampton Recreation) ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਯੋਗਾ ਅਤੇ 

ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ   

• 8 ਜੂਨ ਨੰੂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Algoma University) ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ 
• 12 ਜੂਨ ਨੰੂ ਰਾਤ 8  ਜ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਿ (Brampton Performing Arts)  ਿੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ 
 

ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਿਕ ਅੇਰ  

 

13 ਜੂਨ ਨੰੂ, ਟੀ.ਡੀ. (TD)  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਿਕ ੇਅਰ (Pride in the Square) ਰ ਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਦਨ, ਪਰਰ ਾਰਕ  ਰਚੁਅਲ 

ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿ ੇਰੇ 11  ਜ ੇਫੇ ਐਡਂ ਫਲਫੀ (Fay & Fluffy) ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਿੁਣਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋ ੇਗੀ; ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ  ਿੱਲੋਂ ਆਯੋਰਜਤ, ਲਾਊਡ ਐਡਂ ਪਰਾਊਡ (Loud & Proud) ਰਫਟਨੈਿ ਡਾਂਿ; ਸ਼ਾਮ 7  ਜ ੇਕ ੀਰਾਰਿਟੀ (Queeriahcity): ਮੈਂਗੋ 
ਲਿੱ ਿੀ, ਉਰ ਾ ਿਾਨ (Urvah Khan), ਕੁਰਤ ਦਾਰ (Qurat Dar), ਅਲਮਾਿੀ (Almasi) ਅਤੇ ਿਾਰਗੋਨ (Sargon) ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਿ ਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਰਾਤ 8:30 

 ਜੇ, ਰਮਕਾਹ ਬ੍ਾਰਨਿ (Micah Barnes)  ਿੱਲੋਂ ਲਾਈ  ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 
 

ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਿਕ ੇਅਰ (Pride in the Square) ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਪਰਾਈਡ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Pride in Brampton) ਨੰੂ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ, ਟੀ.ਡੀ.  ਿੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਪਰਾਈਡ  ੀਕ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ, www.brampton.ca/pride ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਹ ਾਲੇ 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
http://www.brampton.ca/pride


 

  

 

“ਪਰਾਈਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ, LGBTQ+ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਰ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰਲੇ ਕਈ ਰਚਹਰਰਆਂ ਅਤੇ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ, ਜੋ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਡ  ਰਗੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਰਨ ਾਿੀ, ਏਕਤਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਮਰਹਿੂਿ ਕਰ 

ਿਕਦੇ ਹਨ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਨੰੂ 

ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਡਾਇ ਰਰਿਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿਾਡਾ ਰਧਆਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ 

ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਚੰਤਨ  ਿੱਲ ਰਧਆਨ ਰਿਿੱਚਣ ਅਤੇ ਇਿ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ 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 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰ ਿੱਚ 

ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇ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 ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿ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

