
 

 

 
   برائے فوری اجراء 

 

کو   کے مہینے سپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے ایمینسیپیشن پارک رکھ دیا اور اگست 407 ِڈکسیسٹی نے 
 برامپٹن میں ایمینسیپیشن منتھ قرار دے دیا 

 
سپورٹس پارک   407 ِڈکسیمیں ی یاد سٹی کونسل نے غالمی کے خاتمے ک الئی کو، برامپٹنجو  8مورخہ   –( 2020اگست  1برامپٹن، آن )

  کا نام تبدیل کر کے ایمینسیپیشن پارک رکھنے کی قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔  یہ قرارداد سٹی کونسلر شارمین ولیمز نے پیش
برامپٹن کو ایمینسیپیشن ڈے اور اگست کو  کو اگست  1اس سال، جس کے مطابق  ۔  یاکونسل کے اراکین نے اسے منظور ککی اور 

 پیشن منتھ قرار دے دیا گیا۔ایمینسی
 

 ایمینسیپیشن پارک  
 

کے جنوب میں واقع یہ پارک   407میں ہائی وے  7سپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے ایمینسیپیشن پارک رکھ دیا گیا ہے۔ وارڈ  407 ِڈکسی 
 ۔پچز اور کرکٹ کے میدان موجود ہیںمیں تعمیر ہوا تھا اور اس میں ساکر کی چھوٹی اور بڑی  2004

 
 کریں گے۔  کی تختی کی پردہ کشائیمیئر پیٹرک برأون اور کونسلرز اگست میں پارک کے نئے نام  

 
 ایمینسیپیشن منتھ  

 
ہے۔ سٹی آف برامپٹن پورے اگست میں تقریبات کے ساتھ برامپٹن کے   اگست برامپٹن میں ایمینسیپیشن ڈے ہے اور اگست ایمینسیپیشن منتھ 1 

کے پھیالٔو کو روکنے میں مدد دینے   19-تنوع کو منانے اور اس اہم دن اور شہر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کوِوڈ
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.caہوں گی۔ تقریبات کی مکمل فہرست کے لیے طور پر منعقد کے لیے، تمام تقریبات آن الئن  

 
اگست   22اگست کو جمیکا کے یوم آزادی کے لیے،  6 جبکہ  اگست کو ہو گی  1ایمینسیپیشن ڈے کے لیے  کی تقریب  ورچوئل پرچم کشائی 

 یہاںتمام ورچوئل پرچم کشائیاں  اگست کو ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوباگو کے یوم آزادی کے لیے ہو گی۔ 31ر ریپبلک ریسٹوریشن ڈے او ڈومنینکنکو 
 دستیاب ہوں گی۔ طور پر آن الئنپر 

 
 برامپٹن کی بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ایزم یونٹ  

 
کو برامپٹن سٹی کونسل نے بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ایزم   2020جون   10 

اس یونٹ کے قیام کو ممکن بنائے گی اور اس کی   ٹیمئزر، گوئینتھ چیپ مین کی سربراہی میں، یہ یونٹ کی منظوری دی۔ سینیئر ایڈوا
پائی جانے والی نسل پرستی کے خالف منصوبہ کار   ممکنہ طور پر سربراہی کرے گی اور سیاہ فام افراد کے خالف برامپٹن کے نظام میں

ی کے ساتھ، اس کا کام برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کی سماجی، ثقافتی اور معاشی  تیار کرے گی۔ مقامی کمیونٹی کے اہم فریقین کی رہنمائ 
 حالت کو بہتر کرنے پر مرکوز ہو گا۔

 
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۔  mpton.caAntiBlackRacismUnit@braسے 
 

 اقتباسات 
ممکنہ  لوگ سیاہ فام افراد کے خالف نظام میں موجود  حامل "ہمیں پوری دنیا میں ایک تاریخی وقت نظر آ رہا ہے۔ تمام پس منظروں کے  

خراج تحسین پیش کرنا اور ایک  کر ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہاں برامپٹن میں، ایمینسیپیشن منتھ کو  جل نسل پرستی کو مل  
ہرانے کا ایک طاقتور طریقہ ہے کہ ہم  وسٹی پارک کا نام ایمینسیپیشن پارک رکھنا ہمارے لیے ماضی کو تسلیم کرنے اور اس بات کو د 

 برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔" 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  - 

http://www.brampton.ca/


 

 

میں آزادی کو تسلیم   2019"برامپٹن کی تاریخ میں سٹی کونسل میں منتخب ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون کے طور پر، مجھے اکتوبر  
کرنے کی قرارداد پیش کرنے پر فخر ہے۔ جب میں نے اس قرارداد کو سامنے الیا، تو سیاہ فام افراد کے خالف نسل پرستی کے متعلق  

ہے کہ  محسوس ہوتا ے والے حالیہ واقعات کو پہلے سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ تاہم، مجھے یہ کہنے پر بہت فخر ہماری سمجھ کو بڑھان 
۔ میرے علم کے مطابق، یہ کینیڈا کا پہال ایمینسیپیشن پارک ہے۔ میں سیاہ فام افراد کے خالف نسل  ہو گا برامپٹن میں موجودایمینسیپیشن پارک 

کو بڑھانے کے لیے مزید اقدامات دیکھنے کے لیے پرامید ہوں، جبکہ ہم انسانی توانائیوں کو   بوجھ  سمجھ پرستی کی جڑوں کی تاریخی
 روک کر رکھنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔" 

 8اور  7شارمین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز  - 
 

پچھلے مہینے، سٹی کونسل نے برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ مربوط ہونے اور ان کے سماجی، ثقافتی اور معاشی مقام کو بہتر  " 
کے لیے بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کی منظوری دی۔ اب، اس   بنانے

ینے کے بعد، ہم اپنی تاریخ کے اس اہم حصے کو نمایاں کرنے کے لیے ایک کمیونٹی پارک کا نام تبدیل کر رہے ہیں۔ کے صرف ایک مہ 
 آگے بڑھتے ہوئے، ہم سیاہ فام کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گے۔" 

 8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  - 
 

اور برامپٹن کے ایک حصے کا نام تبدیل کر کے ایمینسیپیشن پارک رکھنا برامپٹن کے لیے آگے کی   اعزاز بخشناایمینسیپیشن منتھ کو " 
ہیں۔ لوگوں کے لیے تاریخ کو جاننا اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کینیڈا میں غالمی موجود تھی۔  اقدامات بڑے  بڑھنے کے جانب

 کرنے جیسی تحریکیں مجھے اعتماد دیتی ہیں کہ ہم برامپٹن میں بہت ترقی کریں گے۔"  پارک کا نام تبدیل
 گوئینتھ چیپ مین، سینیئر ایڈوائزر، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم، سٹی آف برامپٹن  - 

                   
 -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 
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
 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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