
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

برامپٹن نے باضابطہ طور پر مارچ کو بلیک مینٹل ہیلتھ اویئرنس اینڈ ایمپاورمنٹ منتھ کے طور پر تسلیم کر  
 لیا

مارچ کو، برامپٹن سٹی کونسل نے سیاہ فام کمیونٹی میں ذہنی صحت کے بحران کے رد عمل میں مارچ   3 –( 2021مارچ  10برامپٹن، آن )
 کو باضابطہ طور پر بلیک مینٹل ہیلتھ اویئرنس اینڈ امپاورمنٹ منتھ قرار دیا ہے۔ 

 
بلیک ریس ازم یونٹ کچھ بلیک مینٹل ہیلتھ اس اہم مہینے کے حصے کے طور پر، سٹی کی سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی 

 اویئرنس اینڈ امپاورمنٹ کمیونٹی سیشنز کا انعقاد کرے گی۔ 
 

 رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ آن الئن نشستوں کے لیے یہاںشرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے لوگ درج ذیل  
 

 بجے  6تا  4:30مارچ شام  18یوتھ مینٹل ہیلتھ فورم:  •

 7:30تا  6:30مارچ شام  18سینیئرز مینٹل ہیلتھ فورم:   •

 7:30تا  6مارچ شام  25ومنز مینٹل ہیلتھ فورم:  •

 8:30تا رات  7:30مارچ شام  25مینز مینٹل ہیلتھ فورم:  •

• LGBTQ+  7تا  6مارچ شام  26 :مینٹل ہیلتھ فورم 

 12تا  9مارچ صبح  31اینٹی بلیک ریس ازم ایجوکیشن سیشن:   •
 
سیاہ فام افراد کے خالف نسلی تعصب کے حوالے سے برامپٹن کے اقدامات اور سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس  

 پر مزید جانیں۔ mbrampton.ca/antiblackracisازم یونٹ کے متعلق 
 

 کلک کریں۔  یہاںپیل میں ذہنی صحت کے کمیونٹی وسائل کی فہرست کے لیے 
 

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

کی منظوری دی۔ سینیئر مشیر، گوینتھ چیپ مین کی قیادت میں، یہ یونٹ برامپٹن میں سیاہ فام افراد کے خالف نظام میں موجود نسلی تعصب  
ے ایک منصوبہ کار تشکیل دینے اور نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ مقامی کمیونٹی کے اہم فریقین کی رہنمائی کے ساتھ،  کو ختم کرنے کے لی 

 اس کا کام برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کی سماجی، ثقافتی اور معاشی حالت کو بہتر کرنے پر مرکوز ہے۔ 
 

ی تیاری میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے، براہ کرم سٹی  مزید جاننے یا سٹی کی جانب سے اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ ک
 پر رابطہ کریں۔ economicantiblackracism@brampton.caسے 

 
 

 اقتباسات  
 

کے حل اور ہماری بلیک ہسٹری متنھ کی تقریبات کے حوالے سے  "کینیڈا میں معاشی افزودگی اور سیاہ فام افراد کے خالف نسلی تعصب 
سیاہ  برامپٹن کی جانب سے پہلی ورچوئل کانفرنس کے فوًرا بعد، ہمیں مارچ کو بلیک مینٹل ہیلتھ اویئرنس اینڈ امپاورمنٹ منتھ قرار دینے اور 

پر فخر ہے۔ بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل،   فام کمیونٹی کی مدد کے لیے ذہنی صحت کے فورمز کے اس تسلسل کی میزبانی کرنے
  کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ایزم یونٹ برامپٹن میں سیاہ فام افراد کے خالف نسلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے اہم

 کام کر رہی ہے۔" 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Mental%20Health%20Awareness%20Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx
file:///C:/Users/CSharma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/87QLFRN7/For%20a%20list%20of%20mental%20health%20resources,%20click%20here.
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

اینڈ امپاورمنٹ کمیونٹی سیشنز کئی اہم فریقین کو اکٹھا کریں گے، جن کا مقصد سیاہ فام افراد میں ذہنی صحت کے  "بلیک مینٹل ہیلتھ اویئرنس 
بحران سے متاثرہ لوگوں کو طاقت فراہم کرنا اور تعلیم اور بہتر انتظامی طریقہ ہائے کار کو فروغ دے کر جائے کار اور معاشرے میں 

 نسلی تعصبات کا مقابلہ کرنا ہے۔" 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
"یہ مہینہ سیاہ فام افراد کی ذہنی صحت و بہبود پر ایماندارانہ اور معلوماتی بات چیت کو مرکوز کرنے کے لیے ایک بڑا موقع فراہم کرے  

بارے میں سنیں گے اور پرامید ہیں کہ ہم کینیڈا اور  گا۔  ہم سیاہ فام افراد کے خالف تعصب کے معاشرے اور معیشت پر تباہ کن اثرات کے 
برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ حل کا حصہ بننے کا انتخاب کریں گے۔ سٹی کی اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی 

 ید ہے" بلیک ریس ازم یونٹ اس مہینے آنے والی نشستوں کے ذریعے رہائشیوں سے بات چیت کے لیے پرام
 گوئینتھ چیپ مین، سینیئر ایڈوائزر، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000 کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ

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

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 گروندر سنگھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز
 سٹی آف برامپٹن

Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 2028 |-874-905 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

