
 

 

 
            برائے فوری اجراء

 

 برامپٹن کے تنوع کا جشن منایا جائے گا والی تقریبات میںآنے 
 

 جائیں۔کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو تامل ہیریٹیج منتھ، چائینیز نیو ایئر اور بلیک ہسٹری منتھ 
 

میئر پیٹرک برأون اور کونلسرز رہائشیوں کو اس جنوری اور فروری میں تقریبات کے ایک  – (2020جنوری  20برامپٹن، آن )
سلسلے کے ذریعے برامپٹن کے تنوع کا جشن منانے کی دعوت دیتے ہیں۔ تامل ثقافت کے متعلق مزید جانیں، نئے چینی سال کو 

 سے روشناس ہوں۔دار کر موجود کینیڈا کے سیاہ فام رہائشیوں کی خدمات اور منائیں اور اپنی کمیونٹی میں
 

 تامل ہیریٹیج منتھ
 

کی خدمات کو  کینڈا کے تامل رہائشیوں جس کے دورانج منتھ کے طور پر جانا جاتا ہے، برامپٹن میں جنوری کو تامل ہیریٹی 
بجے تک سٹی ہال آٹریم میں اس کمیونٹی  9تا رات  7جنوری کو شام  24 مورخہ ۔ بروز جمعہ،خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے

مظاہروں سے لطف اندوز براہ راست ، فن کے وں کا لطف اٹھائیںروایتی کھان کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں مزید جانیں۔
 جائیں۔ ل ہونے میں کمیونٹی کے ساتھ شامہوں اور اس پرجوش موقع پر تامل ہیریٹیج منتھ کا جھنڈا بلند کر

 
 چائنیز نیو ایئر 

 
سٹی ہال آٹریم کے برامپٹن سٹی ہال میں میں نئے قمری سال اور چین کے چوہے  4تا  1جنوری کو دن  26 مورخہ بروز اتوار،

کے سال کو خوش آمدید کہیں۔ اس پرجوش جشن میں ڈریگن اور شیروں والے مشہور رقص، خطاطی کے فنکار اور ہلکی پھلکی 
گے۔ اس  دعائیں دیںیزیں شامل ہوں گی۔ کمیونٹی کے رہنما آنے والے سال میں خوشحالی اور اچھی صحت کی کھانے کی چ

 HSBCتقریب کو برامپٹن چائینیز بزنس ایسوسیئیشن کے ساتھ شراکت داری میں منعقد کیا جا رہا ہے اور اسے فخریہ طور پر 
 نٹ کی معاونت حاصل ہے۔یاور مینڈرین ریسٹور

 
 منتھ بلیک ہسٹری

 
لسل فروری کو پورے ملک میں بلیک ہسٹری منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے، جو سیاہ فام کینیڈینز کی عظیم میراث اور مس

کا وقت ہوتا ہے۔ فروری میں شہر کی سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹی کے لیے خوشی  ےخدمات کو خراج تحسین پیش کرن
بجے کین وہلینز اسکوائر میں پرچم کشائی کی  2فروری کو دن  1ت کریں۔ بروز ہفتہ، منانے کے لیے دو تقریبات میں شرک

میں بیٹ آف بلیک ہسٹری منتھ کی تقریب کے  ہال فروری کو سٹی 28تقریب کے ساتھ اس مہینے کا آغاز کریں اور بروز جمعہ، 
بجے تک کھانوں اور  8تا رات  12یٹری میں دن ساتھ اس مہینے کا اختتام کریں۔ اس اختتامی تقریب میں نمایاں طور پر کنزرو

بجے موسیقی، رقص اور  6کی ایک مارکیٹ اور ایک تقریب شامل ہو گی، جس میں آٹریم میں شام  فروخت کنندگانپرچون کے 
 سپوکن ورڈ کے مظاہرے شامل ہوں گے۔

 
 30کو بروز جمعرات،  فروخت کنندگانبلیک ہسٹری منتھ کی تقریب میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے فنکاروں اور  

 تفصیالت کے لیے ہماری ویب سائیٹ مالحظہ کریں۔ جنوری تک سٹی کو درخواستیں دینے کی دعوت دی جاتی ہے۔
 
 

بات برامپٹن کے کمیونٹی ریکگنیشن پروگرام کا حصہ ہیں، جو ثقافتی تقریبات کا ایک سلسلہ ہے، جنہیں سٹی پورے سال یہ تقری
کے دوران برامپٹن کے تنوع کے اعزاز میں منعقد کرتا ہے۔ یہ تقریبات رہائشیوں کے لیے دوسری ثقافتوں کے بارے میں جاننے 

 کا بہترین موقع ہیں۔یت حاصل کرنے یز سے واقفبنانے والی کئی کمیونٹاور ہمارے شہر کو 
 

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


 

 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.caان اور شہر کی دیگر تقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے 
 

 اقتباس 
 

جشن منانے پر فخر محسوس کرتی  "برامپٹن ایک رنگ برنگی کمیونٹی ہے اور سٹی کونسل اپنی کمیونٹی کے زبردست تنوع کا
ہے۔ کونسل کی جانب سے، ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ثقافتی پس منظروں سے تعلق رکھنے والے رہائشی تامل ورثے اور ثقافت 

کے بارے میں مزید جاننے، نئے چینی سال کو منانے اور سیاہ فام افریقی اور کیریبین کمیونٹیوں کی خدمات کو پہچاننے کے 
 آنے والی زبردست تقریبات میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔" لیے ان

 
 میئر پیٹرک برأون -

 
-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز  ۔کاروباروں کا گھر ہے 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 
 
 
 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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