
 

 

 
 

 برائے فوری اجراء 
 

 کے دوران بلیک ہسٹری منتھ ورچوئلی منا رہا ہے  19-سٹی آف برامپٹن کوِوڈ
 

فروری کے مہینے کے دوران، سٹی آف برامپٹن اپنی سیاہ فام کمیونٹی کی شہر، صوبے اور ملک کے   – ( 2021فروری  1برامپٹن، آن )
 لیے بےشمار ثقافتی، معاشی اور ہمدردانہ خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے بلیک ہسٹری منتھ مناتا ہے۔ 

 
میئر پیٹرک برأونز  ت کار ہیں، لوگ رہائشیوں کو کمیونٹی میں ایسے افراد کو اعزاز پیش کرنے کے لیے، جو حمایتی، نمائندے اور جد

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/BHM2021کے لیے نامزد کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے،  میکنگ بلیک ہسٹری ایوارڈز
 

 بانی آن الئن کی جائے گی۔ پروگراموں میں شامل ہیں:کی وجہ سے، اس سال سرگرمیوں اور تقریبات کی میز 19-کوِوڈ

سن الئف فائنینشل پیش کرتا ہے ورچوئل پرفارمنس سیریز، جو مقامی سیاہ فام فنکاروں کی جانب سے ہفتہ وار پیشکشوں کا ایک   •
 تسلسل ہے 

 بلیک میکرز مارکیٹ، جس میں سیاہ فام افراد کے ملکیتی کاروبار موجود ہیں •

 انسٹرکٹر، میتھیو بوناس کی میزبانی میں ویلنیس آور مقامی یوگا  •

 ازالیا ہارٹ کی میزبانی میں بیسٹ اینڈ بلیک ان برامپٹن فوڈ ٹوئر  •

اس عالمی وباء کے دوران تخلیقی رہنے، اپنے کریئر میں چلنے، بلیک الئیوز میٹر اور مضبوط سیاہ فام قیادت جیسے موضوعات   •
 پر برامپٹن کی جونز اینڈ جونز پروڈکشنز کی نگرانی میں پینل کی گفتگو                                                           

 
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/BHM2021میوں اور تقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے، ہونے والی تمام سرگر

 
 بلیک پولیٹیکل امپاورمنٹ کانفرنس  
 
کے ساتھ معلوماتی اور ترغیب کن گفتگو  فروری کو یہ بلیک پولیٹیکل امپاورمنٹ کانفرنس سیاہ فام سیاسی رہنمأوں اور اتحادیوں   10اور  9

پیش کرے گی۔ ان گفتگٔوں کی توجہ کا مرکز نظام میں موجود نسل پرستی، سماجی، تعلیمی اور کاروباری عدم مساوات کے خاتمے کے لیے  
یاست میں شامل ہونے کی  سیاہ فام افراد کی سیاسی طاقت بنانے کی انتہائی اہمیت، مگر سب سے اہم، لوگوں، خاندانوں اور نوجوانوں کو س

 کلک کریں۔    یہاںترغیب دینا ہو گا۔ رجسٹر ہونے کے لیے 
 

 بلیک یوتھ لیڈرشپ کانفرنس 
 

فروری کو    26وگوں کو کامیابی کے لیے تیار ہونے کے لیے بڑے مسائل پر قابو پانا ہے اور بہت کام کرنا ہے۔ ہمارے شہر میں نوجوان ل 
تک چلنے والی یہ تقریب نوجوان لوگوں کو بات چیت کرنے اور اپنے مسائل، خدشات اور خواب شیئر کرنے کے   3:30سے دن  9صبح 

کے کچھ مسائل کے حل تالش کرنے پر مرکوز ہو گی اور ان کی کامیابیوں میں مدد دینے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گی۔ یہ کانفرنس ان 
کے طریقے تالش کرنے میں مدد دینے کے لیے گفتگو میں حصہ لے گی۔ نوجوان لوگوں کو بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم دینے کے عالوہ،  

ہ کانفرنس نوجوانوں اور اسکول بورڈز کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔  اس کانفرنس سے پیشہ ورانہ اور ترغیبی مقررین بھی مخاطب ہوں گے۔ ی 
 پر رابطہ کریں۔  economicantiblackracism@brampton.caشرکت کرنے کے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ کرم 

 
 اقتباسات 

 
کمیونٹی نے اس ملک کو یہ ثقافتی طور پر متنوع، ہمدرد اور خوشحال قوم بنانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جو یہ آج  "برامپٹن کی سیاہ فام 

ہے۔ ہمیں پورے مہینے پر پھیلی ان تقریبات کی پیشکش کرنے پر فخر ہے، جو بلیک ہسٹری منتھ کا اعتراف کرتی اور مناتی ہیں۔ منصوبہ  
ں حصہ لے کر، ہم اپنی کمیونٹی میں سیاہ فام کمیونٹی کے اراکین کے اہم کردار کو نمایاں کرنے کے لیے  شدہ اہم مباحثوں اور سرگرمیوں می 

 کام کرتے ہیں اور ایک زیادہ مشمول شہر بنا رہے ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  −
 
ار  "پورے شہر میں پھیلی سیاہ فام افریقی اور کیریبیئن کمیونٹیز برامپٹن کے متنوع ثقافتی موسوی اور ہماری مقامی معیشت میں بہت بڑا کرد 

ادا کرتی ہیں۔ برامپٹن سٹی کونسل میں منتخب ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون کے طور پر، مجھے بامعنی طور پر بلیک ہسٹری منتھ کو  
میں کونسل کے ساتھیوں اور عملے کے ساتھ مل کر رہنمائی کرنے پر فخر ہے۔ ایک ساتھ مل کر، ہم برامپٹن کی ماضی اور حال کی  منانے 

 کہانی میں کمیونٹی کے اراکین کی ان کئی خدمات کو سراہتے ہیں، جو کمیونٹی رہنمأوں کی اگلی نسل کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں۔"

 ، سٹی آف برامپٹن 8اور  7ونسلر، وارڈز شارمین ولیمز، سٹی ک  −

http://www.brampton.ca/BHM2021
http://www.brampton.ca/BHM2021
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Political%20Empowerment%20Conference.aspx
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

 
برامپٹن نگینوں سے جڑا ہوا ہے اور بلیک ہسٹری منتخب کو تسلیم کر کے اور منا کے ہم سٹی کے تنوع کو پہچان رہے ہیں۔ سیاہ فام افراد  

اس   اور انسانیت میں موجود ہے۔ کی تاریخ دنیا کی تاریخ ہے۔ یہ ایک طاقتور اور بھرپور تاریخ ہے، جس کی بنیاد کامیابی، جدت، ثقافت 
مہینے میں، ہم ان کہانیوں اور ہم سے پہلے آنے والوں کی میراث پر سوچنے اور اس سے ترغیب حاصل کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں 

ے کے لیے  اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمیں ایک مزید مساوی، منصفانہ اور مشمول ملک بنانے میں مدد دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرن  –
 اتحاد، احترام اور لگن کا زیادہ احساس دے گا۔" 

 گوئینتھ چیپ مین، سینیئر ایڈوائزر، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم، سٹی آف برامپٹن −
 

اس کے بڑے  "اس سال بلیک ہسٹری منتھ کی تقریبات فخریہ طور پر برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی اور ہمارے شہر کی ثقافتی موسوی میں 
کردار کو تسلیم کرتی اور مناتی ہیں۔ پورے مہینے کے لیے منصوبہ شدہ ورچوئل تقریبات اور سرگرمیاں پورے شہر میں متنوع گروہوں 

سے بات کرنے، ثقافتی تقریبات کی معاونت کرنے اور ہماری متنوع سیاہ فام کمیونٹی کے بارے میں مزید جاننے کا ایک موقع ہیں۔ ہم تمام 
 ں کو دعوت دیتے ہیں کہ پورا مہینہ وسیع اقسام کی ان تقریبات میں حصہ لیں۔" لوگو

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، 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 
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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