
 

 

 
 

   برائے فوری اجراء 

  برامپٹن سٹی کونسل سیاہ فام افراد کے ساتھ نسلی تعصب کے خالف اقدامات اٹھا رہی ہے 

 ن سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ایزم یونٹ کا آغاز کر دیائفریقن اینڈ کیریبسٹی نے بلیک ا

گزشتہ روز اپنی میٹنگ کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے سیاہ فام افراد کے ساتھ نسلی تعصب کے    – ( 2020جون  11برامپٹن، آن )
ن سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس  ئ ٹی کی پہلی بلیک افریقن اینڈ کیریب کے لیے س اٹھانے خالف بامعنی اقدامات 

 ایزم یونٹ کا آغاز کر دیا۔

مقامی آبادی کی رہنمائی کے ساتھ، یہ یونٹ ایسی ترجیحات اور ایک منصوبہ کار تیار کرے   کیریبئن برامٹن کی متنوع سیاہ فام افریقی اور 
گی، جو برامپٹن میں سیاہ فام افراد کے خالف نسلی تعصب کو ختم کرے گی اور سیاہ فام افراد کی کمیونٹی کی سماجی، ثقافتی اور معاشی  

 بہتر کرے گی۔  حالت کو

ور سٹی کی  ا یںمتنوع اور فعال کردار ادا کرتی ہ میں ایک  خوبصورتیکمیونٹیاں برامپٹن کے ثقافتی  کیریبئن برامپٹن کی سیاہ فام افریقی اور 
 رہائشیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر مشتمل ہے۔   80,000بڑے گروہ کے طور پر  ے واضح اقلیتوں میں دوسر 

مزید جاننے یا سٹی کی جانب سے اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کی تیاری میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے، براہ کرم سٹی  
پر رابطہ کریں۔ اس اہم قدم کی نگرانی میئر اور کونسل اور کمیونٹی کے فریقین کے   AntiBlackRacismUnit@brampton.caسے 

 کرے گا۔  CAOساتھ شراکت داری میں آفس آف دی 

 جائے گا۔ کیا  شیئر  سطح پرکو عوامی کی معلومات کے مواقع  بلند کرنے آواز  ییے اس عمل میں شامل ہونے اور اپن کمیونٹی کے ل

 اقتباسات 

معیار کے متعلق آگاہ ہیں، جس پر اختیار کے ان عہدوں پر موجود ہم لوگوں کو خود کو رکھنا  "عوامی عہدیداروں کے طور پر، ہم اس اعلی  
ہمیں  ہم آسان نہیں لیتے۔ ہماری لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم نسلی تعصب کے خالف ہیں، نہیں، جیںت ہ اچاہیے۔ یہ ایسی مراع

  اوپر کمیونٹیوں کو کیریبئن ے حقیقی نتائج پیدا کرے، جو ہماری سیاہ فام افریقی اور ظاہر کرنا ہو گا، جو ایس  واسے ایسے بامعنی اقدامات ک
اٹھاتے اور طاقت ور بناتے ہوں۔ اس یونٹ کا قیام اور اس کے بعد منصوبہ کار نہ صرف ہمارے شہر میں، بلکہ اس کی حدود سے آگے بھی  

 " حقیقی مساوات اور انصاف کی جانب بڑھنے کا پہال اہم قدم ہے۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

"قراردادیں سٹی کونسل کے گیارہ اراکین کے لیے سٹی کے عملے کو پالیسی کے اہم معامالت پر ہدایات دینے کا طریقہ ہے۔ چھ بمقابلہ پانچ 
ی پوری کونسل کی جانب سے  کا ووٹ رہائشیوں کو بتاتا ہے کہ اکثریت پالیسی کے کسی خاص فیصلے کی حمایت کرتی ہے۔ اس قرارداد ک

ب  مکمل طور پر حمایت کی گئی تھی۔ ہمارا پیغام واضح اور غیر مبہم ہے۔ سیاہ فام افراد کی زندگیاں اہم ہیں اور نظام میں موجود نسلی تعص
ی کونسل کی رکن  کو سٹی آف برامپٹن کے ہر درجے سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ جبکہ مجھے یہ فیصلہ کن اور تاریخی قدم اٹھانے والی سٹ 

 ہونے پر فخر ہے، کام صرف شروع ہوا ہے۔" 

 8اور  7ارمین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز چ -

 مطابق  کے  چیز  اس  اہداف  اور  اقدار تنظیمی ہماری  کہ  گا  ہو بنانا یقینی کو بات  اس  ہمیں لیے،  کے  کرنے  پیدا تبدیلی حقیقی میں کمیونٹی اپنی"
 نسلی خالف کے افراد  فام سیاہ اور  ہے  مناتا کو موسوی ثقافتی اپنے جو شہر،  مشمول ایک – ہیں چاہتے دیکھنا میں برامپٹن ہم جسے  ہوں،

رکھتا۔ اپنے شہر میں ان حقیقی مسائل کے حوالے سے ایمانداری   نہیں برداشت بالکل خالف  کے  سلوک امتیازی کے قسم بھی کسی  یا تعصب
 کام کرنے والے افراد کے لیے ایک مساوی اور منصفانہ زندگی بنا سکتے ہیں۔" سے بات چیت کر کے، ہم یہاں رہنے اور 
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 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

"کینیئن کینیڈین ایسوسیئیشن برامپٹن کے میئر محترم پیٹرک برأون اور ان کی پوری کونسل کو ایک ایسی قرارداد منظور کر کے تحریک  
ئم کرنے پر داد دینا چاہے گی، جو برامپٹن کے تمام رہائشیوں کے لیے انصاف اور برابری کے لیے بنیاد کو ممکن بنائے  اور معیارات قا

گی۔ یہ قرارداد سٹی کی قیادت کی جانب سے سیاہ فام افراد کے خالف تعصب کو ختم کرنے کے وعدے کے لیے جذبے کی مثال پیش کرتی 
اس منصوبے کے نفاذ اور نہ صرف رہائشی سیاہ فام   KCAروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ ہے اور اسے پورے ملک میں دوسرے شہ 

افریقیوں بلکہ ہمارے عظیم ملک میں نئے آنے والے لوگوں کے لیے سماجی، ثقافتی اور معاشی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل  
 کوششوں میں سٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے پر امید ہے۔" 

 ورا، صدر، کینین کینیڈین ایسوسیئیشنایفریم مو  -

"نائیجیرین کینیڈین ایسوسیئیشن کو اس تاریخی قدم کے بارے میں سننے پر خوشی ہے۔ یہ قدم ہمیں حقیقی طور پر ایک ساتھ مل کر برامپٹن 
 کو تعمیر کرنے میں مدد دے گا۔" 

 جارج چکوو، نائب صدر، نائیجیرین کینیڈین ایسوسیئیشن -

سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک  کیریبئن فریقن اینڈ سی کو سٹی آف برامپٹن میں بلیک ا وسز آئی این  روٹس کمیونٹی سر
ریس ایزم یونٹ کے قیام کا بارے میں جاننے پر بے حد خوشی ہے۔ اس قرارداد کو پیش کرنے پر میئر برأون کا اور تمام کونسلرز کی جانب  

ور فعال شہری ہیں، برامپٹن کی ترقی میں کردار ادا  کمیونٹیاں متنوع ا کیریبئن سے اس پکار پر حامی بھرنے کا شکریہ سیاہ فام، افریقی اور 
کے ذریعے شہر کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔   ،کھیلوں اور تعلیم میں کامیابیوں کرتی ہیں اور اپنی کامیابیوں، خصوًصا موسیقی، تفریحی

ائشیوں کی زندگیوں میں کایاپلٹ تبدیلی کو ممکن بنائے  ہم امید کرتے ہیں کہ یہ یونٹ پالیسیوں کی تشکیل کو باخبر بنائے گی اور سیاہ فام رہ 
 گی۔"

  اینجیال جے کارٹر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، روٹس کمیونٹی سروسز آئی این سی -
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۔ 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 
ی اور ماحولیاتی 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 ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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