
 

 

 
 

            برائے فوری اجراء 
 

 پرائیڈ کو منائے گا!  ذریعے پرجوش آن الئن تقریبات کے  وں پر مشتملبرامپٹن تین دن
 

( کے پھیالٔو کو روکنے کے لیے، سٹی آف برامپٹن اپنی پرائیڈ تقریبات کو اس  19-کورونا وائرس )کوِوڈ  – ( 2020جون  29برامپٹن، آن )
  11سے  5کمیونٹی کا جشن منانے کے لیے پرائیڈ منتھ کے دوران  LGBTTIQQ2SAسال آن الئن لے کر جا رہا ہے۔ سٹی نے اپنی 

 جوالئی تک پیل میں پرائیڈ ویک کے دوران تقریبات کا ایک آن الئن ہب بنایا ہے۔ 
 

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/prideتقریبات میں شامل ہونے کے لیے  
 

 ورچوئل ایڈیشن   –پرائیڈ ان دی اسکوائر  –جوالئی  5
 

ورچوئل ایڈیشن کو منائیں۔ اگرچہ ہم ذاتی طور پر گارڈن اسکوائر   –جوالئی کو، برامپٹن کے تیسرے ساالنہ پرائیڈ ان دی اسکوائر   5مٔورخہ 
پرائیڈ ان دی اسکوائر ایک نئے، تخلیقی طریقے سے گارڈن اسکوائر برامپٹن کے فیس بک اور انسٹاگرام چینلز  مگر میں جمع نہیں ہو سکتے

 ۔ پر جاری رہے گا
 

 پورا دن آن الئن تفریح کے ایک پرجوش مجموعے سے لطف اندوز ہوں۔
 

 پر فیس بک الئیو  facebook.com/gardensquarebrampton  –بجے:  فے اینڈ فلفی کے ساتھ ڈریگ سٹوری ٹائم  2دن  •
 

پر   facebook.com/gardensquarebrampton  –بجے: اے پرائیڈ گارڈن پارٹی ود کینواس آرٹس ایکشن پروگرامز  3دن  •
 فیس بک الئیو 

 

 پر انسٹاگرام الئیو  @ amptongardensquarebr–" از فار انکلوژن، کیٹرینا گبسن کے ساتھ امپروو ایکٹیویٹی Iبجے: " 6شام  •
 

پر فیس   facebook.com/gardensquarebrampton  –بجے: کرس ننگ کی جانب سے فن کا براہ راست مظاہرہ  7شام  •
   بک الئیو

 

 پر انسٹاگرام الئیو   @ gardensquarebrampton–ایس ڈیلنجر کے ساتھ دی پرائیڈ آفٹر پارٹی  DJبجے:  8شام  •
 

   تعاون سے منعقد ہو رہا ہے۔  فیاضانہ بینک کے  TD کو ورچوئل ایڈیشن –پرائیڈ ان دی اسکوائر 
 

 یوتھ سپیکر سیریز  انسپائریشنل –جوالئی  8
 

پر   @culturebramptonبجے انسٹاگرام الئیو  7محمد کی جانب سے ایک ترغیبی گفتگو کے لیے شام   -کامیڈین اور مصنف برینڈن ایش 
  آئیں۔

 
محمد کو ایک جسٹ فار الفز مونٹریئیل ہوم گرون ٹیلنٹ کے طور پر، ٹم سمز ایوارڈ کے لیے نامزد شدہ کامیڈین، ٹیلی فلم نیو وائسز   -ایش 

کامیڈینز کے لیے کینیڈا کا پہال اور واحد کامیڈی شو( کے خالق کے طور پر جانا   LGBTایوارڈ یافتہ مصنف اور دی ایتھنک رینبو )سیاہ فام 
پر کھال اور اس سے وہ کامیڈی البم بنانے واال پہال  #1محمد کا البم، کیپریکورنیفیکیشن، آئی ٹیونز کینیڈا کامیڈی چارٹس پر   -ایشجاتا ہے۔ 

،  ہے ڈاکومنٹری سٹینڈ اپ ٹورانٹو میں بھی شامل کیا گیا CBC/TVOمحمد کو حالیہ طور پر  -ہم جنس پرست سیاہ فام کینیڈین بن گیا۔ ایش
مونٹریئیل میں جولیو   JFLمیں بھی پیش ہو چکے ہیں اور  JFL42کافی داد کے ساتھ سامنے آئی۔ وہ فیلڈ ٹرپ فیسٹیول اور  میں 2018جو 

  ٹوریز کے لیے بھی تقریب کا آغاز کر چکے ہیں۔
 
 

 از برامپٹن: الئیو آن الئن  س د    –جوالئی  9
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پر   7:30از برامپٹن: الئیو آن الئن میں پرائیڈ کے لیے طاقتور مظاہرے شامل ہوں گے۔ شام  سبرامپٹن کی جانب سے پیش کردہ، دِ  دی روز
 میں شامل ہوں۔ facebook.com/therosebramptonدی روز کے فیس بک الئیو 

 
نسرٹ کا سلسلہ ہے، جو برامپٹن کے کچھ قابل ترین لوگوں کو دنیا کو دکھاتا ہے۔  ئن دی روز برامپٹن کا ہفتہ وار کاز برامپٹن: الئیو آن ال سدِ 

ء دایہ سیریز مقامی فنکاروں کو ایک پلیٹ فارم اور پیشہ ورانہ فنکاروں کی فیسیں فراہم کر کے معاونت فراہم کرتا ہے۔ اپریل میں اس کی ابت 
 اس کے ناظرین ہر بر اعظم میں موجود ہیں۔سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں اور  20,000کے بعد سے، اس سیریز کو 

 
 تعاون سے منعقد ہو رہا ہے۔  فیاضانہ از برامپٹن: الئیو آن الئن الگوما یونیورسٹی کے  ِدس

 
 بن جائیں!  سوشل

 
کے ذریعے سوشل میڈیا پر اپنی کہانیاں، تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر کے   # ShowYourPrideBramptonپورے ہفتے کے دوران 

  جشن منانے والے ہر شخص کے ساتھ مربوط رہیں۔
 

 اقتباسات 

وع کمیونٹیوں  کی متن  LGBTTIQQ2SAہے اور ہم اپنے شہر میں   رنگا رنگ کمیونٹیوں پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستہ نمابرامپٹن 
پر   www.brampton.ca/prideکو حائل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم    19-کے راستے میں کوِوڈ خراج تحسین پیش کرنےکے کردار کو 

اندان اور میں پورا ہفتہ ان تقریبات  کے لیے پروگراموں کے ساتھ آن الئن جشن منائیں گے۔ میرا خکے لوگوں فنون، مظاہروں اور تمام عمر 
 ز لو۔" ز لو اِ سے لطف اندوز ہوں گے! لو اِ 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

جبکہ ہم اس سال    "ہمارا متنوع اور مشمول شہر کئی پرجوش آن الئن تقریبات کے ساتھ پیل میں پرائیڈ ویک منانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔
  www.brampton.ca/prideذاتی طور پر جشن نہیں منا سکتے، میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس ہفتے کے لیے

 کو بک مارک کر لیں، تقریبات سے لطف اندوز ہوں، سیکھیں اور لطف اٹھائیں۔"

 ، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر 10اور  9، ریجنل کونسلر وارڈز گرپریت ڈھلون -

  اپنے   نا رہے ہیں۔ اپنے خاندان کے ساتھمے پرائیڈ کی تقریبات کو آن الئن "اس سال، ہم کمیونٹی کو صحت مند و سالمت رکھنے کے لی  
کھانے کے لیے کھانا آرڈر کر سکتے ہیں، ڈانس پارٹی کر سکتے ہیں  میں آپ مقامی ریسٹورینٹس سے گھر  –جشن منائیں   رہ کر گھر پر

 اور پورا ہفتہ آن الئن تقریبات دیکھ سکتے ہیں!" 

 ، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -

دوبارہ کھولنے کے لیے کام کر رہے ہیں، کمیونٹی کی صحت و سالمتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ میں تمام لوگوں پر زور  "جبکہ ہم شہر کو 
کے خالف رد عمل کے اگلے مراحل کے متعلق آنے والے   19-دیتا ہوں کہ اس سال پرائیڈ کو آن الئن اور بحفاظت منائیں۔ برامپٹن کے کوِوڈ

 تفصیالت دستیاب ہوں گی۔" ہفتوں میں مزید 

 ؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 

"سٹی کے عملے نے اس سال کی پرائیڈ کی تقریبات کے لیے ایک زبردست آن الئن ہب بنائی ہے۔ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر پرائیڈ ان کی  
از برامپٹن: الئیو آن الئن سے لطف اندوز ہونا یقینی بنائیں اور  س یوتھ سپیکر سیریز اور دِ  انسپائریشنلچوئل ایڈیشن، ور -اسکوائر 

#ShowYourPrideBrampton#  کریں۔"  شیئرکے ذریعے اپنا تجربہ  

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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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
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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