
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਫਡੂ ਟਰੱਕ ਫਿੈਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਜੁਲਾਈ, 2021) – 1 ਅਗਿਤ ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਡ ੇ(Emancipation Day) ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਰਦਨ ਨੰੂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਵੰਸ਼ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦ ੇਅੰਤ ਦ ੇਯਾਦਗਾਰ ਰਦਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੇਨ ਰਵਲੀਅਨਿ ਿਕਵੇਅਰ (Ken Whillans Square) ਰਵਖੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ, 7599 ਰਡਕਿੀ ਰੋਡ (Emancipation Park, 7599 Dixie 

Road) ਰਵੱਚ ਿੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਮੇਤ, ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਫੈਿਟੀਵਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ, ਪਰਹਲਾਂ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ (Economic Empowerment and Anti-Black 

Racism Unit), ਪਾਰਿੰਗ ਦ ਟੌਰਚ ਅਵਾਰਡਿ (Passing the Torch Awards) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਲੈਕ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਗਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਲੈਰਜਿਲੇਰਟਵ ਅਿੈਂਬ੍ਲੀ 
(Legislative Assembly) ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਰਹਲੀ ਬ੍ਲੈਕ ਮਰਹਲਾ, ਜ਼ਨੈਨਾ ਅਕਾਂਡੇ (Zanana Akande) ਮੱੁਖ ਿਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਝੰਡਾ 
ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਕੇਨ ਰਵਲੀਅਨਿ ਿਕਵੇਅਰ ਰਵੱਚ ਅਵਾਰਡਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।    

ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਿਮ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਫੈਿਟੀਵਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੇਬ੍ਲ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, brampton.ca/events ਤੇ ਜਾਓ।  

ਰਿਟੀ ਨੇ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ 2020 ਰਵੱਚ, ਰਡਕਿੀ 407 ਿਪੋਰਟਿ ਪਾਰਕ (Dixie 407 Sports Park) ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਰੱਖਦੇ 
ਹੋਏ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਡ ੇਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਿੀ। ਇਿ ਪਾਰਕ ਰਵੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਿੌਕਰ ਰਪਚਾਂ ਅਤੇ ਰਕਰਕੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹਨ। ਇਿ ਿਾਲ ਅਿੀਂ ਹਰ 

ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੈਰੇਰਬ੍ਅਨ ਰਵਰਿੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਿੱਰਿਆਚਾਰ, ਿੋਜਨ ਅਤੇ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਰਦਨ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਮੋਜੈਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਾ ਰਪਛੋਕੜ ਹੀ ਇਿ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਤੇ ਖੂਬ੍ਿੂਰਤ ਮੋਜੈਕ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਦਾ ਅਿੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਕਦਰ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਮਾਨਤਾ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਨੰੂ ਯਾਦਗਾਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 1 ਅਗਿਤ ਨੰੂ 

ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਡ ੇਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਰਡਕਿੀ 407 ਿਪੋਰਟਿ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕੇ ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਰੱਰਖਆ ਿੀ, 
ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਰਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਿਰਵੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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“ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਰਿਟੀ ਦੀ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਨੇ ਿਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਹਮਾਇਤ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਰਿਪੂਰਣ ਰਵਚਾਰ-

ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਰਬ੍ਨਾਂ ਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਡ ੇਿਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਲੈਕ 

ਰਵਰਿੇ ਅਤੇ ਿੱਰਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਿਤੇ, ਿਮੱੁਚੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਾਰਜਿਿਾਨ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੋਵਾਂ ਰਵੱਚ, ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਐਟਂੀ-
ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਨੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਿਿਾਰਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਵੱਚ 

ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਿਾਈਵਾਲ ਬ੍ਣ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਲੈਕ ਿੱਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬ੍ਾਤ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਿੀ.ਏ.ਓ., ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਹ ਬ੍ਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਨੰੂ, ਇਮੈਂਿੀਪੇਸ਼ਨ ਦ ੇਕੰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋਰੜਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1 ਅਗਿਤ ਨੰੂ, ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦ ੇਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਿਾਨੰੂ ਰਿਤਾ ਰਵਖਾਇਆ ਅਤੇ 
ਿਰਵੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਰਾਿਤ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀੜਹੀਆਂ ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 

ਇਕਾਈ, ਪਾਰਿੰਗ ਦ ਟੌਰਚ ਅਵਾਰਡਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਲੈਕ ਿਫਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ 

ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆ ਰਹੇ ਹਨ।” 

- ਗਰਵਨੇਿ ਚੈਪਮੈਨ (Gwyneth Chapman), ਿੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਡਂ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਰੇਰਿਜਮ ਯੂਰਨਟ, 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਪਰਿਜੋਤ ਕੈਂਿ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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