
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਮਨਾ ਰਿੀ ਿ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (28 ਜਨਵਰੀ, 2022) – ਫਰਵਰੀ ਦ ੇਮਿੀਨੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ (Black History Month) 

ਮਨਾਉਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਕਈ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪ ਰੇ ਇਰਤਿਾਿ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਰਜਿਾ ਰਜਓਣਯੋਗ, ਿਮਦਰਦੀਪ ਰਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਇਿ ਅਿੱਜ ਿੈ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ 
ਮਿੀਨਾ, ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਿੋਵੇਗਾ।  
 

ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਝੰਡਾ ਲਰਿਰਾਉਣਾ 
ਕੇਨ ਰਵਹਲੈਨਿ ਿਕਵੇਅਰ (Ken Whillans Square) 

1 ਫਰਵਰੀ, ਦੁਪਰਿਰ 12 ਵਜੇ 

 

ਪੈਨ-ਅਫਰੀਕਨ ਫਲੈਗ (Pan-African Flag), ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਨ ੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਰਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦ ੇਪ ਰੇ ਮਿੀਨੇ ਤਿੱਕ 

ਲਰਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿੇਗਾ। 
 

ਬ੍ਲੈਕ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਆਰਟੀਿਨ ਮਾਰਕੀਟ – ਰੇਵਰੇਲਅਰ ਅਫਰੀਕ (Black Business Artisan Market – Reveiller Afriq) 

ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰਿਟੀ ਿੈਂਟਰ (Bramalea City Centre) 

8 ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

 

ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰਿਟੀ ਿੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਿ ਦ-ੋਰਦਨ ਦ ੇਰਵਅਕਤੀਗਤ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਭਵ ਰਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਬ੍ਲੈਕ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ, ਮੇਕਰਿ ਅਤੇ ਰਸ਼ਲਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਤੁਿਾਨ ੰ , ਦ ਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤ ੇਬ੍ੈਿਟ ਬ੍ਾਇ (Best Buy) ਦ ੇਪਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 

ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਮਲਣਗੇ। 
 

ਵੀਕਲੀ ਪਰਫਰੌਮੈਂਿ ਿੀਰੀਜ 

ਿਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

rosetheatre.ca 
 

ਪ ਰਾ ਮਿੀਨਾ, ਿਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਿੀਰੀਜ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। 
ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ, ਰੋਜ਼ ਰਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਿਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵਿਟਰੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

• 1 ਫਰਵਰੀ: ਡੀ.ਜੇ. ਐਲਨ (DJ Allan) ਅਤੇ ਡੀ.ਜੇ.ਵਟਿਨੈਕਿਟ (DJWHATSNEXT) ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਜੇ. ਵਰਿੇਜ 

ਬ੍ੈਟਲ (DJ Versus Battle) 

• 8 ਫਰਵਰੀ: ਸ਼ੇਦ ਵਿੀਦ (Shade Waheed) ਦ ੇਨਾਲ, ਔਫ ਦ ਰਰਕਾਰਡ (Off the Record) ਵਿੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਈਵ 

ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ 

• 15 ਫਰਵਰੀ: ACCIDA ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱਚ ਡੇਿ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ (Des McKenzie) ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ  

• 22 ਫਰਵਰੀ: ACCIDA ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱਚ ਟਰੇਰਵਿ ਨਾਈਟਿ (Travis Knights) ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ  

 
 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx


 

 

ਵੀਕਲੀ ਲੰਚ‘ਐਨ’ਲਰਨਿ (Weekly Lunch‘n’Learns) 

ਿਰੇਕ ਬ੍ੁਿੱ ਧਵਾਰ, ਦੁਪਰਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 

 

ਵੀਕਲੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਿੈਸ਼ਨ ਲਈ MOYO ਿੈਲਥ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (MOYO Health & Community Services) ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੋ। 
ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:  

• 2 ਫਰਵਰੀ: ਏ.ਬ੍ੀ.ਆਰ. (ABR), ਇੰਟਰਿੈਕਸ਼ਨੈਰਲਟੀ, ਪਾਵਰ ਐਡਂ ਰਪਰਰਵਲੇਜ (Intersectionality, Power & Privilege) ਦਾ ਪਰਰਚੈ  
• 9 ਫਰਵਰੀ: ਬ੍ਲੈਕ ਮਰਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ  
• 16 ਫਰਵਰੀ: ਬ੍ਲੈਕ 2SLGBTQ+ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ  
• 23 ਫਰਵਰੀ: ਬ੍ਲੈਕ ਐਕਿੀਲੈਂਿ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ  

 

ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਐਕਿਪੀਰੀਐਿਂ ਬ੍ਕੌਿ (Black History Month Experience Box)  

ਇਿ ਿਾਲ, ਪਰਰਿਿੱ ਧ ਐਕਿਪੀਰੀਐਿਂ ਬ੍ੌਕਿ (Experience Box) ਵਾਪਿ ਆ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਰਲਰਮਟੇਡ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਰਗਫਟ ਬ੍ੌਕਿ, ਲੋਕਲ 

ਬ੍ਲੈਕ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦ ੇਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਿਾਰੇ ਬ੍ੌਕਰਿਜ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗਾ: 
•  AuxGod ਰਮਊਰਜਕ ਬ੍ੈਟਲ ਕਾਰਡ ਗੇਮ (AuxGod Music Battle Card Game) 

• ਸ਼ ਗਰ ਪਲਮ ਿਕਰਬ੍ਿ (Sugar Plum Scrubs) ਦੁਆਰਾ, ਲੈਵੇਂਰਡਉਲਾ ਐਡਂ ਟੀ ਟਰੀ ਔਇਲ ਬ੍ੌਡੀ ਿਕਰਬ੍ (Lavendula and Tea 

Tree Oil Body Scrub) 

• ਆਰਟਿ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ ਇੰਡਕਟੀ (Arts Walk of Fame Inductee), ਇਆਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Ian Williams) ਵਿੱਲੋਂ 
ਰਡਿਔਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ (Disorientation)  

• ਅਤੇ ਿੋਰ ਵੀ ਬ੍ਿੁਤ ਕੁਝ! 

 

ਬ੍ੌਕਿ ਉਿਨਾਂ ਪਰਿਲੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬ੍ਲੈਕ-ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੰਗਠਨ, ਰੀਿਟੋਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਫਾਰ ਿੋਸ਼ਲ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 

(Restoration and Empowerment for Social Transition) ਜਾਂ (R.E.S.T.) ਲਈ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੈਰਰਟੇਬ੍ਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ।  
 

ਵਲੈਨੈਿ ਮ ਮੈਂਟਿ  

ਕਪਲਿ ਰਫਟਨੈਿ ਅਤੇ ਯੋਗ ਿਮੇਤ, ਵੀਕਲੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਪਲਾਂ ਦ ੇਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮ ਲ ਰਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਪਰਰਿਿੱ ਧ ਯੋਗ ਇੰਿਟਰਕਟਰ ਮੈਰਥਊ ਬ੍ੋਨਿ 

(Matthew Bonas) ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਿਾਂ, ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ।  
 

ਬ੍ਲੈਕ ਆਰਰਟਿਟਿ ਲਾਈਵ ਿਅੇਰ ਰਡਰਜਟਲ ਐਗਜੀਰਬ੍ਸ਼ਨ (Black Artists Live Here Digital Exhibition) 

ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) 

ACCIDA ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ 

 

ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰਕਰਏਰਟਵ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀ (ਏ.ਿੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.) (Arts, Culture and Creative Industry 

Development Agency) (ACCIDA) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਬ੍ਲੈਕ ਆਰਰਟਿਟ ਲਾਈਵ ਿੇਅਰ (Black Artists Live Here), ਇਿ ਗਾਰਡਨ 

ਿਕਵੇਅਰ ਰਵਿੱਚ 24' LED ਿਕਰੀਨ ਤ ੇਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੀ, ਰਪਕਿਲ ਰਡਜੀਟਲ ਿਕਰੀਨ ਐਗਜੀਰਬ੍ਸ਼ਨ (PIXEL Digital Screen Exhibition) ਿੈ, ਜੋ 

ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ 2022 ਤਿੱਕ, ਅਿੱਠ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਮ ਰਿਕ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।  
 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਦ ੇਪਰਾਯੋਜਕਾਂ (ਿਪਾਂਿਰਿ), ਅਲਗੋਮਾ ਯ ਨੀਵਰਰਿਟੀ (Algoma University), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਰਅਲ ਐਿਟੇਟ ਬ੍ੋਰਡ (Brampton Real 

Estate Board) ਅਤੇ ਿਨ ਲਾਈਫ (Sun Life) ਦ ੇਉਦਾਰ ਿਰਿਯੋਗ ਲਈ, ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

https://moyohcs.ca/
https://auxgodgame.com/
https://www.sugarplumscrubs.ca/
https://www.sugarplumscrubs.ca/
https://www.ianwilliams.ca/
https://www.ianwilliams.ca/
https://www.restcentres.org/
https://www.restcentres.org/
https://www.restcentres.org/
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx


 

 

 

ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/bhm2022 ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਿਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕੰਮ, ਪਰਰਤਭਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਲੈਕ 

ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਰਵਿੱਚ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਿੀ ਇਿ ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਇੰਨਾ ਖਾਿ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 

ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਇਰਤਿਾਿ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਿਰ ਵਜੋਂ ਰਵਕਰਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲ ਿੋਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖ ਿਕੀਏ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮੋਜੈਕ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਣ ਰਿਿੱ ਿਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਿਲਾਿ ਰਦੰਦਾ 
ਿਾਂ ਰਕ ਬ੍ਲੈਕ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵਿੱਚ ਿੈ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਖੁਦ ਨ ੰ  
ਰਿਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਵਜੋਂ ਜੁੜਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਭਰਵਿੱਖ ਰਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਿੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਸ਼ਰਿਰ ਵਜੋਂ ਿਥਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਾਂ।” 

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

"ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ, ਉਿਨਾਂ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾਵਾਂ ਦਾ ਿਾਲਾਨਾ ਰਰਮਾਈਡਂਰ ਿੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਚਲੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ, ਿਾਡੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਿਰ 

ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਲੈਂਡਿਕੇਪ ਰਵਿੱਚ ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਮੈਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਲੰਮੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲਦ ੇਆ ਰਿੇ ਿਰਿਯੋਗ ਨ ੰ  
ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਿਨਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਿੱ ਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਇਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ ਰਾ 
ਮਿੀਨਾ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਚਮੁਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਿੈ, ਰਜਿਦੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਰਤਭਾ ਦਾ ਤੋਿਫਾ, ਅਰਜਿੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਰਵਲੇਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਰਮਿਾਲ ਿੈ, ਜੋ ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਦੇ ਅਨੋਖੇਪਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਿਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਦਿਾਰਕਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱਚ ਰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟਰੀ ਮੰਥ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬ੍ਿੁਤ ਮਿਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ।” 
 

- ਰਮਸ਼ੇਲ ਬ੍ਰਨ (Michele Byrne), ਮੈਨੇਜਰ, ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month.aspx


 

 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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