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 برامپٹن میں سکھوں کے روایتی ماہ کا جشن

 
اپریل کو سکھوں کے روایتی ماہ کا درجہ دیتے ہوئے بہت خوشی ( City of Brampton)سٹی آف برامپٹن : برامپٹن اونٹاریو

ہ مہینہ سکھوں کے نئے سال کے آغاز یکے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے؛  رہا ہے۔ دنیا بھر میں اپریل کا مہینہ سکھوںمحسوس کر 

 اور مذہب کے مقدس ارکان کے باقاعدہ وجود میں آنے کا مہینہ ہے۔ (Khalsa) خالصہاور ( Vaisakhi) بیساکھی/وساکھییعنی 

 
 City Hallخراج تحسین پیش کرنے کے لیے سٹی کی طرف سے سٹی ہال ایٹریم ) برامپٹن کی سکھ کمیونٹی کے ممتاز لوگوں کو

Atrium( اور ویسٹ ٹاور کنزرویٹری )West Tower Conservatory ) بجے تک  8بجے سے لے کر  5اپریل کو شام  26میں

ن لوگوں کے اعزاز میں منعقد کی جا یہ تقریب ج تقاریر، اعزازات اور روایتی کھانوں پر مشتمل ایک شام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔

 رہی ہے ان کی نام مندرجہ ذیل ہیں:

 

 ( امریک سنگھ آہلووالیہAmrik Singh Ahluwalia( پیل پولیس سروس بورڈ ،)Peel Police Services Board)  کے

 سربراہ
 راج گھمن (Raj Ghuman) ثقافت کی پروموٹر، مقامی آرٹسٹ، نغمہ نگار اور پرفارمر، میڈیا سٹار اور فن اور 

 ( اقبال محلIqbal Mahal) ،GTA  میں اپنے طور پر پہلی دفعہ پنجابی زبان کے میڈیا کا آغاز کرنے والے، ممتاز

 مصنف، میڈیا کی شخصیت اور فن اور ثقافت کے پروگراموں کے کامیاب پروموٹر۔

 ( جسمیت سنگھ/جس رینJasmeet Singh/ Jus Reign) سوشل میڈیا کی ممتاز شخصیت جن کے ،YouTube  پر

ہیں، انہوں نے نوجوانوں کو پیش آنے والے اہم معامالت جیسا کہ دھونس  (followers) فالٗورز 800,000 تقریبا  

(bullyingبرداشت، اور تنوع سے نمٹنے کا عزم کر رکھا ہے۔ ،) 
 ا ہے۔برامپٹن کے تمام شہریوں کو اس تقریب میں مدعو کیا جا رہ

  
 www.brampton.caسکھوں کے روایتی ماہ کے متعلق مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 

 
 :اقتباسات

 
ی اپن کر دے قرار نہیمہی تیروا کا سکھوں کو نےیمہ کے لیاپر ہم اور ہےی بھ تنوع کیا سے ںیم وںیخوبی س بہتی ک برامپٹن"

 سے بہت ںیم ملک ہمارےی شہر سکھ کے ڈاینیک۔ ںیہ رہے کر محسوس فخر ںیم کرنے اعتراف کا خدماتی کی ونٹیکم سکھ

 ادتیق نےی ونٹیکم سکھی ک برامپٹن۔ ںیہ رہے الی بہتر پر طوری ثقافت اوری اسیس ،یمعاشرت اوری معاش کہ سایج سے قوںیطر

 ۔"ہے راہ مشعل ےیل کے سب جو ہےی ک قائم مثال کیای ک تیشمول ںیمی ونٹیکمی ہمار اور

 ( Mayor Linda Jeffreyی )فریج لنڈا ئریم

 سال اس اور ہے رہا منا کو نےیمہی تیروا کے سکھوں( City of Brampton) برامپٹن آفی سٹ کہ ہے فخر پر بات اس مجھے"

 ۔"ںیہی د سرانجام خدمات میعظ ےیل کےی ونٹیکمی ہمار اوری سٹ نے جنہوں ہے رہا کری افزائ عزتی ک افرادی خصوص چار ان

 10 اور 9 نمبر وارڈ ،(Gurpreet Dhillon) ڈھلون تیگرپر( City Councillor) کاؤنسلری سٹ

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو  لوگ شامل

جس کا  (Brampton Civic Hospital)یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System)میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) @CityBramptonپر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات کے لیے 
 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 
 

 

 
- 30 - 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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