
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

1 ਅਗਸਤ ਨ ੰ  ਰਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੈਂਸੀਪਸ਼ੇਨ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਜੁਲਾਈ, 2022) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੁਹਾਨ ੰ , ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਅਗਸਤ ਨ ੰ  ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਡੇ (Emancipation Day) ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਦਨ ਨ ੰ , ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਰਦਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ 
ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ, ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ (Emancipation Park) ਦੀ ਵਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਡੇ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕ ੇਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਰਵੱਚ ਕੈਰਰਰਬ੍ਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ (Caribbean Festival) ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਫ ਡ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਕਰੈਰਰਬ੍ਅਨ ਕਰਾਫਟਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Caribbean Crafters Market), ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਰਦ ਦਾ ਅਨੰਦ 

ਮਾਣਨਗੇ।    

ਰਸਟੀ ਨੇ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ 2020 ਰਵੱਚ, ਰਡਕਸੀ 407 ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ (Dixie 407 Sports Park) ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਦਲ ਕ ੇਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਰੱਖਦੇ 

ਹੋਏ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਡੇ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਰਵੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਕਰ ਰਪਚਾਂ ਅਤੇ ਰਕਰਕੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰਸਟੀ ਹਰ 

ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸੱਦਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਕੈਰਰੇਬ੍ਅਨ ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸੱਰਿਆਚਾਰ, 

ਿੋਜਨ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮੋਜਕੈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। 

ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰ,ੇ Brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ  

ਹਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੋਜਕੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਇੰਨਾ ਬ੍ੇਜੋੜ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ 

ਨ ੰ  ਸੱਦਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ 1 ਅਗਸਤ ਨ ੰ , ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਲਾ, ਸੱਰਿਆਚਾਰ, ਿੋਜਨ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਦਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਰਰੇਬ੍ਅਨ 

ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਕੱਠੇ ਰਮਲਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨ ੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਰਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਿਰਵੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

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

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੋਵਾਂ ਰਵੱਚ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੱਦਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੋਅਤੇ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਬ੍ਲੈਕ 

ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੋ।” 

- ਪਾਲੱ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰਰੇਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ    

“ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਡੇ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੱਚ ਰਬ੍ਰਰਟਸ਼ ਐਪਂਾਇਰ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਰਦਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਕਨ ੰ ਨ 1 ਅਗਸਤ, 1834 ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਹਇੋਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਪਰਵਾਸ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਰਿਆਚਾਰ ਦਾ 

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


 

 

ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਰਦਨ ਹੈ। ਇਹ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਨਸਲਵਾਦ ਬ੍ਾਰ ੇਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਰਕ ਅਪਰ ਕੈਨੇਡਾ (ਓਨਟੈਰੀਓ) ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪਰਥਾ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹਲੌੀ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

1793 ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਸ ਰਬ੍ਆਂ ਨੇ, 1834 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਨ ੰ ਨ ਪਾਸ 

ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰਰਰਬ੍ਅਨ ਰਵਰਸੇ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਅਤੇ 

ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਵੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਲਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ।ੋ” 

- ਰਮਸ਼ੇਲ ਬ੍ਰਨ (Michele Byrne), ਮੈਨੇਜਰ, ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਸ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। 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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