
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
 

کے دوران جون کے مہینے میں اپنی متنوع کمیونٹی کی تقریبات کا انعقاد جاری   19-سٹی آف برامپٹن کووڈ
 رکھے گا

 
آن الئن ثقافتی تقریبات کی پذیرائی، بشمول جون کے مہینے میں منعقد ہونے والی ثقافتی ورثوں  -( 2020جون   1برامپٹن، آن )

کے  19-جون کو منعقد کیے جانے والے نیشنل انڈجنیس پیوپلز ڈے کے انعقاد سے سٹی آف برامپٹن کووڈ 21کی تقریبات اور 
 اثرات کے ساتھ مطابقت پیدا کر رہا ہے۔

 
 جون ہیریٹیج منتھس

 
جاتا ہے۔ اس   منایابرامپٹن میں جون کے مہینے کو فِلپینو ہیریٹیج منتھ، اٹالین ہیریٹیج منتھ اور پورُچوگیز ہیریٹیج منتھ کے طور پر 

سال ان میں سے ہر کمیونٹی کی حوصلہ افزائی میئر پیٹرک برأون اور کونسلرز کی جانب سے خصوصی ویڈیو پیغامات کے 
 گی۔ دستیاب کی جائیںاور سوشل میڈیا چینلز پر  یوٹیوبوز پورے مہینے کے دوران سٹی کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ ویڈی

 
میں سٹی نے کمیونٹی ریکگنیشن پروگرام کا آغاز کیا  2019برامپٹن کی متنوع آبادی کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لیے سال  

تھا۔ اگرچہ اس سال شخصی طور پر اجتماعی تقریبات کا انعقاد تو ممکن نہیں ہے مگر سٹی تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی 
 رنگا رنگ کمیونٹیز کی خوشیاں منائیں اور ان کے بارے میں مزید جانیں۔ کرتا ہے کہ وہ اس موقع پر برامپٹن کی

 
 نیشنل انڈجینس پیپلز ڈے کا جشن آن الئن منائیں! 
 
جون کو منعقد ہونے والی آن الئن تقریبات میں شامل ہو جائیں اور بچوں کی  21برامپٹن کی نیشنل انڈجینس پیپلز ڈے کی  

ریوں اور ویڈیوز دیکھنے میں حصہ لیں، بشمول: افتتاحی دعا، میئر برأون کی جانب سے سرگرمیوں، روایتی کھانوں کی تیا
اظہار خیال، مقامی آبائی باشندوں کے مفکر جیسی تِھسل کی نمائندگی، روایتی فنون کے مظاہرے، ٹٔون فلمیز بینڈ کی جانب سے 

 رک کے ساتھ شراکت داری میں کیا جا رہا ہے۔موسیقی اور اختتامی دعا۔ اس ڈیجیٹل تقریب کا انعقاد انڈجنیس نیٹ و
 

 پر دستیاب ہو گی۔    www.brampton.ca/NIPDیہ تقریب آن الئن طور پر  
 

میں تفصیالت آنے سٹی آف برامپٹن اور پیل پرائیڈ اپنی تقریبات کا انعقاد جوالئی کے مہینے میں کریں گے۔ اس تقریب کے بارے 
 والے ہفتوں میں جاری کی جائیں گی۔ 

 
 اقتباسات

"میں تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہمارے متنوع شہر کو بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی دوسری ثقافتوں 
گر آپ ہماری آن الئن طور پر دستیاب کے بارے میں بھی جانیں۔ اگرچہ ہم اس سال بالمشافہ تقریبات کا انعقاد نہیں کر رہے، م

 تقریبات سے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں مگر خیال رہے کہ ہم نے مناسب باہمی جسمانی فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہے!"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

  

https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title
http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

 

بہت بڑی طاقت ہے۔ بطوِر سٹی انتظامیہ ہم جو "سٹی آف برامپٹن اس بات کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا تنوع ہماری ایک 
کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ہمارے لوگ ہی ہماری سوچ کا محور ہوتے ہیں جس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے 

 میں اہم کردار ادا کرنے والی رنگا رنگ کمیونٹیز کی بھی حوصلہ افزائی اور معاونت جاری رکھیں۔"

 ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن ڈیوڈ بیرک، چیف  -
 

-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
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط 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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