
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਾਈਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਜੂਨ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਜੂਨ ਨੰੂ ਪਰਾਈਡ ਮੰਥ (Pride Month)  ਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਈਡ 2022 ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਰਜਿਨੰੂ ਟੀ.ਡੀ. (TD)  ਿੱਲੋਂ, ਲਾਈ  ਮਨੋਰੰਜਨ, ਲੋਕਲ ਫਡੂ ਰ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਆਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਤ ਾਰ, 19 ਜੂਨ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2  ਜੇ 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7  ਜੇ ਤਿੱਕ, ਗਾਰਡਨ ਿਕ ਅੇਰ (Garden Square) ਰ ਿੱ ਚ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਮੋਜੈਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ,ੋ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਿੱਕ  ੀ, LGBTTIQQ2SA 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ  ਿੱਲੋਂ ਭੁਗਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ ਫਲੈਾਓ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਥੀਮ, ਜਿਰਟਿ ਇਜ ਜੋਇ (Justice 

is Joy) ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਰਿਤ ਹੈ।   
 

ਪਰਾਈਡ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜ ੋਦਇਆ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ, 

ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੰੂ  ਾਪਿ ਪਰਤਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਿ ਜਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ:  

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਜ.ੇ (DJ)  ਿੱਲੋਂ ਲਾਈ  ਿਟੇਜ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ; 

• ਹਰਸ਼ੀਲ (Hasheel) x ਲੇਡੀ ਰਪਿਟਾ (Lady Pista) ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਰਪਰਅੰਕਾ (Priyanka)  ਿੱਲੋਂ ਲਾਈ  ਿਟੇਜ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ; 

• ਿਟੋਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਜਾ ਲ  ੋਅਤੇ ਫ ੇਐਡਂ ਫਲਫੀ (Fay & Fluffy) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ;ੋ 

• ਲੋਕਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ੂਥ; 

• ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton) ਦੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਫੂਡ ਿਬੰ੍ਿੀ ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ; 

• ਮੁਫਤ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਔਨ-ਿਾਈਟ ਐਕਟੀ ੇਸ਼ਨਿ; ਅਤੇ 

• ਦ ਰੋਜ ਪੈਰਟਓ (The Rose Patio) ਤੇ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀ, ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ 7  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਤਿੱਕ ਲੇਡੀ ਰਪਿਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ੇਗੀ। 

ਪਰਾਈਡ 2022 ਬ੍ਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, brampton.ca/pride ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹ ਾਲੇ 

“ਮੈਨੰੂ, ਿਾਡੇ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਪਰਾਈਡ ਜਸ਼ਨ ਨੰੂ  ਾਪਿ ਪਰਤਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਮਰ ਹਨ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਡ, ਿਾਡੀ LGBTTIQQ2SA ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ 

ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ 19 ਜੂਨ ਨੰੂ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱਿਾ 
ਲ ੋ।” 

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

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


 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਮੋਜੈਕ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਿ ਹੈ। ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਿੱਕ ਮਜੇਦਾਰ 

ਅਤੇ ਰ ਚਾਰਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ  ਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਪਰਾਈਡ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰ ਿੱ ਚ ਰਫਰ ਹਰ ਰਕਿੇ ਦਾ 
ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਿਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਿਾਉਣ 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 ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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