
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਜੂਨ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ 22 ਜੂਨ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ 12  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਤਿੱਕ, ਕੇਨ ਰ ਿਲੈਨਸ ਸਕ ਅੇਰ 

(Ken Whillans Square) ਰ ਿੱ ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ (National Indigenous Peoples Day) ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਰਤਹਾਸ, ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਮੋਜੈਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਰਜਸ ਰ ਿੱ ਚ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੀ ਰ ਕਰੇਤਾ ਮਾਰਕੀਟ, 

ਸਨਸੈੈੱਟ ਜਸ਼ਨ, ਬ੍ੋਰਨ ਇਨ ਦ ਨੌਰਥ ਰਲਰਮਟੇਡ (Born in the North Ltd.)  ਿੱਲੋਂ ਰਬ੍ਗ ਡਰਮ (Big Drum) ਆਰਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈ  

ਪਰਫੌਰਮੈਂਸੇਜ ਹਣੋਗੀਆਂ। 
 

21 ਜੂਨ ਨੰੂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ (First Nations), ਇਨਉਟ (Inuit) ਅਤੇ ਮੇਰਟਸ (Métis) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ, ਰ ਰਸੇ ਅਤੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨਤਾ ਨੰੂ 

ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਮਨਾ ੇਗਾ।  

ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੀ ਰ ਕਰਤੇਾ ਮਾਰਕੀਟ  

22 ਜੂਨ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ 12  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਤਿੱਕ, ਇਸ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰ ਖ,ੇ ਲੋਕਲ, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੇ ਰਸ਼ਲਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ 

ਕਰੋ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਰ ਿੱ ਚ ਮਣਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਕਰਸਟਲ ਜ ੈਲਰੀ, ਪਇੋਟਰੀ, ਕਿੱਪੜੇ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ, ਆਰਟ ਰਕ ਆਰਦ ਹ ੋੇਗਾ। ਰ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਸੂਚੀ, brampton.ca/NIPD ਤੇ ਦੇਖੋ।  

ਸਨਸਟੈ ਜਸ਼ਨ   

ਸ਼ਾਮ 6  ਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8  ਜ ੇਤਿੱਕ, ਰਿਪ ਾ ਟਰ ੈਲਰਸ (Chippewa Travellers) ਅਤੇ ਰਡਆਨ ਐਡਂ ਜੌਨ ਹਪਫੀਲਡ (Deanne & John 

Hupfield)  ਿੱਲੋਂ ਫਾਇਰਸਾਈਡ ਚੈਟ, ਲਾਈ  ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲ ੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਨ ਇਨ ਦ ਨੌਰਥ ਰਲਰਮਟੇਡ  ਿੱਲੋਂ ਰਬ੍ਗ ਡਰਮ ਨਾਮਕ ਇਿੱਕ ਆਰਟ 

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁਿੱ ਕਦ ੇਹੋਏ ਦੇਖੋ।   

ਰਬ੍ਗ ਡਰਮ ਆਰਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ 

ਬ੍ੋਰਨ ਇਨ ਦ ਨੌਰਥ ਰਲਰਮਟੇਡ (Born in the North Ltd)  ਿੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, 10-ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਰਬ੍ਗ ਡਰਮ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਮਦਰ ਅਰਥ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੰੂ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਜਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹਣੋ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਟਰਟਲ ਆਈਲੈਂਡ (Turtle Island) ਦੇ ਕਈ ਇੰਡੀਜੀਨਸ 

ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ, ਜਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਡਰਮਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਰਨਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਬ੍ਗ ਡਰਮ ਆਰਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰ ਜਨ, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪਰਾਈਡ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ 

ਦੇ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ  ਿੱ ਡੇ ਪਰਤੀਕ  ਜੋਂ ਰਡਸਪਲੇ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਮ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਡਰਮ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਉਹ ਪਰਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਉੱਤੇ 

ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਇਕਿੱਠਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਧਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ੋਰਨ ਇਨ ਦ ਨੌਰਥ ਰਲਰਮਟੇਡ, ਇਸ ਕਲਾਰਕਰਤੀ ਰ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿਾ ਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 

ਬ੍ੋਰਨ ਇਨ ਦ ਨੌਰਥ ਰਲਰਮਟੇਡ ਇਿੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਟੂਰਡਓ ਹੈ, ਰਜਸਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁੜ ਾਂ ਿਰਾ ਰਕਰਸ (Chris) ਅਤੇ ਗਰੇਗ ਰਮਸ਼ੇਲ (Greg Mitchell) ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸਨੰੂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ੇਜੋੜ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borninthenorth.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2625fdfa99534d3114f808da4a50614f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637904006337722125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr%2Bm4meQsG%2BFjXD7SwvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borninthenorth.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2625fdfa99534d3114f808da4a50614f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637904006337722125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr%2Bm4meQsG%2BFjXD7SwvE%3D&reserved=0


 

 

ਕੁਦਰਤ ਰ ਚਕਾਰਲੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਅਨੁਿ ਾਂ ਤੇ ਰ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਪਰੇਰਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਮ’ਕਮੈਕ (Mi’kmaq) ਰ ਰਸੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਪਰ ਰਰਸ਼ ਤੋਂ ਰਮਲੀ ਹੈ।  
 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/NIPD ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹ ਾਲੇ 

“22 ਜੂਨ ਨੰੂ, ਕੇਨ ਰ ਿਲੈਨਸ ਸਕ ੇਅਰ ਰ ਿੱ ਚ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੋਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ, 

ਇਨਉਟ ਅਤੇ ਮੇਰਟਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰਾਂ, ਅ ਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਓ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਇਨਉਟ ਅਤੇ ਮੇਰਟਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਇਰਤਹਾਸ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਸੰਘ (Harkirat Singh), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10; ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਰ ਰਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਿਆਚਾਰ ਦੀ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 22 ਜੂਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਰ ਿੱ ਚ, ਸਾਡੀ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੋਅਤੇ ਲੋਕਲ 

ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰੋ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰਰੇਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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