
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇਦਰੌ਼ਾਨ ਵਰਚਅੁਲ ਤਰੌ ਤੇ ਆਪਣ ੇਮਜੋਕੈ ਦ਼ਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨ਼ਾ ਰਰਹ਼ਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਮਜ਼ਾਨ (Ramadan) ਦ ੇਦੌਰ਼ਾਨ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭ਼ਾਿੀ) ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-

ਿੁਵੰਨਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨ਼ਾਵੇਗੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਰਵਿੱ ਚ 13 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤਿੱਕ ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਮਵ਼ਾਰ, 19 

ਅਪਰੈਲ ਨੰੂ ਸ਼਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰ਼ਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਇਫ਼ਤ਼ਾਰ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਦ਼ਾ ਖ਼ਾਿ ਪਰੋਗਰ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗ਼ਾ।  

ਰਮਜ਼ਾਨ, ਇਿਲ਼ਾਮ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵ਼ਾਲੀ ਮੁਿਲਮ਼ਾਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਰੋਜ ੇਰਿੱਖਣ, ਅੰਤਰ ਰਧਆਨ ਅਤੇ ਇਬ਼੍ਾਦਤ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਪਰਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨ਼ਾ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿੂਬ੍ੇ ਦ ੇਿਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ (Stay-at-Home) ਆਰਡਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਿਲਈ ਰਿਟੀ ਰਨਵ਼ਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇ

ਦੌਰ਼ਾਨ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨ਼ਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨ਼ਾਬ੍ਿੱ ਧ ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿ਼ਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇਦੌਰ਼ਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਖ਼ਰ਼ਾਬ੍ ਨ਼ਾ ਹੋਣ ਵ਼ਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦ਼ਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਖਡੌਰਣਆਂ ਦ਼ਾ ਦ਼ਾਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੂਡਬ੍ੈਂਕ ਦ ੇਨ਼ਾਲ ਭ਼ਾਈਵ਼ਾਲੀ ਕਰਕ ੇਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਵਿਤਾਂ ਵੰਡਣ਼ਾ 
• ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਪੇਸ਼ਕ਼ਾਰੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰ਼ਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇਿਿੱ ਰਭਆਚ਼ਾਰਕ ਪਿੱਖਾਂ ਨੰੂ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਨ਼ਾ 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕਲ ਕ਼ਾਰੋਬ਼੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਲਆਉਣ਼ਾ ਅਤੇ ਇਿ ਗਿੱਲ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ਼ਾ ਰਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇਦੌਰ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵੇ 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਿਰਜਦ ਦ਼ਾ ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਇਮ਼ਾਮ ਵਿੱਲੋਂ ਿੁਨੇਹ਼ਾ 
• ਰਮਜ਼ਾਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਵਅੰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਧੀਆਂ, ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਰਫਟਨ ੈੱਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਝ਼ਾਅ 

ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇਦੌਰ਼ਾਨ, ਮੁਿਲਮ਼ਾਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼਼ਾਮ ਦ ੇਰਵਚਕ਼ਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਫ਼ਤ਼ਾਰ ਰਡਨਰ, ਸ਼਼ਾਮ ਨੰੂ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, 

ਜਦੋਂ ਮੁਿਲਮ਼ਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਆਪਣ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਹੋਲਦੇ ਹਨ।  

ਇਿ ਿ਼ਾਲ ਦੀ ਇਫ਼ਤ਼ਾਰ ਰਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰ਼ਾਊਨ (Patrick Brown), ਕ਼ਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਿੁਆਗਤੀ ਿੁਨੇਹ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਇਮ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਿੁਨੇਹੇ। ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁਰ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜਹਨ਼ਾ, ਪਰੇਰਕ ਰਵਚ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ਼ਾ, ਨ਼ਾਸ਼ੀਦ 
ਰਮਊਰਜਕ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇਉਤਸ਼਼ਾਹ, ਦੁਆ, ਅਜ਼ਾਨ (ਅਰਦ਼ਾਿ ਲਈ ਿਿੱਦ਼ਾ ਦੇਣ਼ਾ) ਬ਼੍ਾਰੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਰ਼ਾਤ ਨੰੂ 8 ਵਜੇ ਇਫ਼ਤ਼ਾਰ। 

ਲੋਕ, 13 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤਿੱਕ, ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੱ ਿ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ: brampton.ca/experienceramadan ਤੇ 
ਜ਼ਾਓ। 

2020 ਰਵਿੱਚ, ਕ਼ਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਨੋਇਜ ਬ਼੍ਾਇ-ਲ਼ਾਅ (Noise By-law) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟ ਰਦਿੱਤੀ ਿੀ, ਰਜਿ ਰਵਿੱਚ ਧ਼ਾਰਰਮਕ ਥ਼ਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਅਵ਼ਾਜ, ਘੰਟੀਆਂ ਵਜ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿੱਲੀਆਂ ਖੜਕ਼ਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਿ ਿ਼ਾਲ ਰਫਰ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇਦੌਰ਼ਾਨ, ਮਿਰਜਦਾਂ ਰਵਿੱਚ ਰ਼ਾਤ 8 

ਵਜੇ ਜਾਂ ਸ਼਼ਾਮ ਨੰੂ ਤੇਜ ਅਵ਼ਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਿਕੇਗੀ। ਖ਼ਾਿ ਪਰਬੰ੍ਧਾਂ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵ਼ਾਲੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਜਾਂ ਧ਼ਾਰਰਮਕ ਿੰਗਠਨ, 

311 ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਦ਼ਾ ਿਟ਼ਾਫ਼ ਅਤੇ ਕ਼ਾਉਂਰਿਲ, ਪਰਵ਼ਾਨਗੀ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਿਮੀਰਖਆ ਕਰਨਗੇ। 

ਹਵ਼ਾਲੇ 

http://www.brampton.ca/experienceramadan


 

 

“ਅਿੀਂ ਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ਰਕਿਮਤ ਹਾਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਨਦ਼ਾਰ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ ਿ਼ਾਨੰੂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ ੇਪਰਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਿ 

ਕ਼ਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰ਼ਾ ਿਿੱ ਰਭਆਚ਼ਾਰਾਂ ਦ ੇਿ਼ਾਡੇ ਮੋਜੈਕ ਨੰੂ ਪਛ਼ਾਣਨ ਅਤੇ ਇਿਦ਼ਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨ਼ਾਉਣ ਦ਼ਾ ਮੌਕ਼ਾ ਰਮਲਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਿਲ਼ਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦ਼ਾ ਦੂਜ਼ਾ ਿਭ 

ਤੋਂ ਵਿੱਡ਼ਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਿ਼ਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਿਟੀ ਰਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀਆਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦ ੇ60,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਰਧ਼ਾਲੂ ਹਨ।”  

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

“ਮੈਂ ਰਨਵ਼ਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲ਼ਾਹ ਰਦੰਦ਼ਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਿ ਿ਼ਾਲ, ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਯੋਜਨ਼ਾਬ੍ਿੱਧ ਕਈ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਿ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ 
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ। ਿੂਬ੍ੇ ਦ ੇਿਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦ ੇਦੌਰ਼ਾਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ੈਠੇ ਹੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨ਼ਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨ਼ਾ 
ਿਕਦੇ ਹਨ।” 

-  ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡ਼ਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨ਼ਾਲ ਵਧਣ ਵ਼ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕ਼ਾਰਬੋ਼੍ਾਰੀਆ ਂਦ਼ਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿ਼ਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵ਼ਾਤ਼ਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤ਼ਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧ਼ਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹ਼ਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣ਼ਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭ਼ਾਈਵ਼ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿ਼ਾਡ ੇਨ਼ਾਲ 

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

-  
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕ਼ਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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