
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
 

 منعقد کر رہا ہے  النہ تقریب ویں سا75یاد میں  سٹی آف برامپٹن جنگ عظیم دوم کے اختتام کی 
 

ویں سالگرہ منعقد کر  75ستمبر کو سٹی آف برامپٹن جنگ عظیم دوم کے اختتام کی  2بروز بدھ ، مورخہ  -(  2020اگست  27برامپٹن، آن ) 
رہا ہے۔ جنگ میں حصہ لینے والے برامپٹن کے رہائشی سابقہ فوجیوں کے عالوہ قربانیاں پیش کرنے والے دیگر افراد کی خدمات کا  

پر کیا جائے گا اور سٹی آف برامپٹن کی تمام سہولت گاہوں پر لہرائے جانے والے پرچم   برامپٹن ریممبرزاعتراف سٹی کے ویب پیج
 سرنگوں رہیں گے۔ 

 
کے ویب پیج پر میئر پیٹرک برأون اور جنگ عظیم دوم کے سابقہ فوجیوں کی جانب سے ویڈیو   برامپٹن ریممبرزستمبر کو   2مورخہ 

ل  پیغامات اپ لوڈ کیے جائیں گے اور اس اہم موقع کی مناسبت سے مزید تاریخی معلومات کے عالوہ پائیلٹ آفیسر ِبل بُوریل اور آنجہانی کرن 
 پر شامل کیا جائے گا۔ ایڈورڈ کونور کے بارے میں معلومات کو خصوصی طور 

 
ستمبر کو شیئر کیے   2دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی خدمات سر انجام دینے والے برامپٹن کے رہائشیوں کی تصاویر اور نام بھی  

 جائیں گے۔
 

ستمبر کو آن   2پر  www.brampton.ca/bramptonremembers کمیونٹی کا خیر مقدم کیا جاتا ہے کہ وہ اس موقع کے بارے میں
 الئن طور پر مزید جانیں اور اپنی یادداشتیں اور تعزیتی پیغامات شیئر کریں۔

 
 پس منظر  

 
کو جاپان کی جانب سے ہتھیار ڈالنے پر ہوا تھا، کی   1945ستمبر  2، جو کے اعالن سٹی آف برامپٹن جنگ عظیم دوم کے باضابطہ خاتمے

، مگر برامپٹن ر الکاہل کے محاذ پر خدمات سر انجام نہیں دی تھیں، ماسوائے ہانگ کانگ کےیاد منائے گا۔ اگرچہ کینیڈا کی افواج نے بح
کے بہت سے رہائشیوں نے یورپی عالقوں میں پھیلی ہوئی جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دی تھیں، جبکہ برامپٹن کے باشندوں نے ہمارے  

 ذوں پر اپنی خدمات سر انجام دی تھیں۔اتحادی ممالک کی افواج کے ساتھ مل کر بحر الکاہل کے محا
 

ستمبر کو سٹی، برامپٹن کے ایسے تمام رہائشیوں کی یاد منائے گا اور ان کی یاد کو تازہ کیا جائے گا جنہوں نے ہماری آج کی آزادی   2 
 بے شمار قربانیاں پیش کیں۔ کے لیےکے تحفظ اور بقاء 

 
 اقتباسات 

برس پہلے ہوا اور اس نے دنیا، بشمول برامپٹن کی کئی زندگیوں، کو تبدیل کر دیا تھا۔ میں ان  75"دوسری جنگ عظیم کا اختتام آج سے 
ہماری آج کی آزادی ان ہی لوگوں کی بے بہا قربانیوں  -تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس جنگ میں بے لوث خدمات سر انجام دیں 

ّصے کو منانے کے لیے ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے مگر میں تمام لوگوں سے  کی مرہون منت ہے۔ اگرچہ ہم اپنی تایخ کے اس اہم ح
ضرور مالحظہ    ویب پیج برامپٹن ریممبرزستمبر کو دوسری جنگ عظیم کے اختتام کو منانے کے لیے   2پرزور گزارش کروں گا کہ وہ 

 "کریں۔

 أون، میئر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک بر -
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منانے کے لیے ذاتی طور پر ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، مگر یہ بات   ساالنہ تقریبویں 75"اگرچہ ہم جنگ عظیم دوم کے اختتام کی 
اہم ہے کہ ہم اپنی تایخ کے اس اہم حّصے کو یاد رکھنا جاری رکھیں۔ سٹی کے عملہ نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ویڈیو پیغامات،  

ائی ہے۔ براہ کرم سابقہ فوجیوں اور جنگ کے متاثرین  تصاویر، تعزیتی کتاب اور دیگر کئی چیزوں کے لیے  ایک خصوصی آن الئن جگہ بن 
 ضرور مالحظہ کریں۔"  ویب پیج  برامپٹن ریممبرزستمبر کو   2کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
 

کا انعقاد کرنے پر سٹی آف برامپٹن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس   ساالنہ تقریبویں 75"میں جنگ عظیم دوم کے اختتام کی 
برامپٹن میں ایسے سابقہ فوجی موجود ہیں جنہوں نے دونوں جنگی محاذوں پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، ان کی خدمات کو یاد کرنا 

ور ان کی اور ان کے خاندانوں کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے۔ اس شہر سے تعلق رکھنے والی ایسی خواتین کی  نہایت اہم ہے ا
خدمات کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے زمانہ جنگ میں، خاص طور پر مالٹن میں ہوائی جہاز کے کارخانوں میں، یا جنہوں نے  

سر انجام دیں۔ ہم اس شہر کے ایسے لوگوں کا خاص طور پر احترام کرتے ہیں جنہوں نے  اس جنگ  کے دوران وردی میں نمایاں خدمات 
 ہماری آج کی آزادی کے تحفظ اور بقاء کی خاطر بے شمار قربانیاں دی تھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھول ہی جائیں۔"

 
 ینیڈین لیجن برانچ ہینری ایف ورشورین سی ڈی، پیریڈ کمانڈر، میجر ڈبلیو ایم ڈیوٹ شارپے رائل ک -

 
کے ممبران کینیڈا کے لیے   609کے اس اہم موقع پر، رائل کینیڈین لیجن، برانچ   ساالنہ تقریب ویں 75"جنگ عظیم دوم کے اختتام کی 

خدمات سر انجام دینے والے مردوں اور خواتین کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ عظیم لوگ یاد ہیں جنہوں نے حتمی  
گر کئی گمنام قربانیاں  پیش کیں اور اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یورپ، افریقہ اور ایشیا کے عالوہ دی 

محاذوں پر لڑتے رہے ہیں۔ ایسے سابقہ فوجیوں کی یادیں بھی ہمارے دلوں سے نہیں اتریں جو گھر واپس آ گئے تھے مگر اب وہ ہم میں 
موجود نہیں ہیں۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں،  اگرچہ اب ان کے جسم تو کمزور ہو چکے ہیں مگر  

 میان ان کی موجودگی ہی ہمارے لیے رغبت کا باعث ہے۔"ہمارے در
 

 609پال آر آکرمین، سارجینٹ ایٹ آرمز، رائل کینیڈین لیجن برانچ  -
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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 
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

بڑھوتری کے لیے مل کر 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
 پر مزید جانیں۔ 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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