
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

 ورچوئل طور پر منا رہا ہے  و ہیریٹیج منتھ ک جون کے مہینے میں   سٹی آف برامپٹن 
 

سٹی آف برامپٹن جون کے مہینے میں ورچوئل طور پر اپنے کثیر الثقافتی خوبصورت تنوع کو خراج تحسین پیش   – ( 2021جون  1برامپٹن، آن )
پیوپلز  انڈیجنیسکرے گا اور اپنی اطالوی، پرتگالی اور فلپائنی کمیونٹیز کی خدمات کا بطور خاص اعتراف کیا جائے گا اور اس کے عالوہ نیشنل 

 ے گا۔ منتھ کا انعقاد بھی کیا جائ 
 

 اٹالین ہیریٹیج منتھ 
جون کو اٹالین نیشنل ڈے بھی منایا جا رہا ہے، جس میں پرچم کشائی کی   2جون سے ہو رہا ہے چونکہ   2اٹالین ہیریٹیج منتھ کا آغاز بروز بدھ 

؛ اور مائیکل پیلیسچی؛  8اور  7تقریب ورچوئل طور پر منعقد کی جائے گی اور اس میں میئر پیٹرک برأون، پیٹ فورٹینی؛ ریجنل کونسلرز، وارڈز 
ے جائیں گے۔ تاریخ اور شاندار ماضی پر روشنی ڈالی جائے گی اور  کی جانب سے خصوصی پیغامات جاری کی  6اور  2ریجنل کونسلر، وارڈز 

صہ  کھانوں کی دو روایتی ترکیبیں )میٹھا اور مصالحے دار( بھی پیش کی جائیں گی جبکہ ماضی کے واقعات پر مبنی ایک فوٹو گیلری بھی اس کا ح
 ہو گی۔

 
اطالوی    25,200نسلی پس منظروں میں ہوتا ہے اور یہاں پر  10کے ٹاپ  حالیہ ترین مردم شماری کے مطابق اطالوی لوگوں کا شمار برامپٹن 

 باشندے آباد ہیں۔
 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/italianheritagemonthتقریب میں شامل ہونے کے لیے، براہ کرم 
 

 پورچگیز ہیریٹیج منتھ 
جون کو 'دی ڈے آف پرتگال' کے طور منایا جا رہا ہے، جس میں   10جون سے ہو رہا ہے چونکہ  10پورچگیز ہیریٹیج منتھ کا آغاز بروز جمعرات 

؛  4اور  3پرچم کشائی کی تقریب ورچوئل طور پر منعقد کی جائے گی اور اس میں میئر پیٹرک برأون، بمعہ مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز 
کی جانب سے خصوصی پیغامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ تاریخ اور شاندار ماضی پر روشنی   5اور  1ر پال ویسینٹے؛ ریجنل کونسلر، وارڈز او

ڈالی جائے گی اور کھانوں کی دو روایتی ترکیبیں )میٹھا اور مصالحے دار( بھی پیش کی جائیں گی جبکہ ماضی کے واقعات پر مبنی ایک فوٹو  
 اس کا حصہ ہو گی۔  گیلری بھی

 
پرتگالی  24,500نسلی پس منظروں میں ہوتا ہے اور یہاں پر  10حالیہ ترین مردم شماری کے مطابق پرتگالی لوگوں کا شمار برامپٹن کے ٹاپ  

 باشندے آباد ہیں۔
 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/portugueseheritagemonthتقریب میں شامل ہونے کے لیے، براہ کرم 
 

 فِلپینو ہیریٹیج منتھ 
میں فلپائن کا جھنڈا پہلی مرتبہ بلند   1898جون سے ہو رہا ہے اور یہ اس تاریخ کی یاد تازہ کرے گا جب  12فِلپینو ہیریٹیج منتھ کا آغاز بروز ہفتہ، 

وارڈز  کیا گیا تھا۔ پرچم کشائی کی تقریب ورچوئل طور پر منعقد کی جائے گی اور اس میں میئر پیٹرک برأون اور روینہ سینتوس، ریجنل کونسلر، 
ی ترانے کا لطف اٹھائیں اور فلپائن کے  ریکارڈ شدہ فلپائن کے قوم کی جانب سے خصوصی پیغامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ پہلے سے  5اور  1

میں ایک پارک کا نام بدلنے کی ویڈیو بھی   شمال مشرقی برامپٹنعظیم ترین ہیروز میں سے ایک ڈاکٹر جوس پروٹیشیو رزال کے نام پر وقف کردہ 
یٹھا اور مصالحے دار( بھی پیش کی جائیں  مالحظہ کریں۔ تاریخ اور شاندار ماضی پر روشنی ڈالی جائے گی اور کھانوں کی دو روایتی ترکیبیں )م

 گی جبکہ ماضی کے واقعات پر مبنی ایک فوٹو گیلری بھی اس کا حصہ ہو گی۔ 
 

فلپائنی   20,100نسلی پس منظروں میں ہوتا ہے اور یہاں پر  10حالیہ ترین مردم شماری کے مطابق فلپائنی لوگوں کا شمار برامپٹن کے ٹاپ  
 باشندے آباد ہیں۔

 
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/filipinoheritagemonth تقریب میں شامل ہونے کے لیے، براہ کرم

 
 س ہسٹری منتھ نجینیشنل اِنڈ

 
  میں، ہم نیشنل انڈجینوس ہسٹری کا مہینہ کینیڈا میں فرسٹ نیشنز، انوائٹ اور میٹیز لوگوں کی تاریخ ، تنوع اور ان کی شاندار خدمات کےجون 

 اعتراف اور ان کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لیے مناتے ہیں۔
 

http://www.brampton.ca/italianheritagemonth
http://www.brampton.ca/portugueseheritagemonth
http://www.brampton.ca/filipinoheritagemonth


 

 

کا انحصار مسی ساگا کے کریڈٹ فرسٹ نیشن کے ٹریٹی  سٹی آف برامپٹن نے اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے کام 
دات( پر ہوتا  -ین -نو سوینی(کا روایتی عالقہ، ہورون اور اویندات )او-ڈی -ٹیریٹری )زیر معاہدہ عالقہ( پر ہوتا ہے اور ان سے پہلے ہاؤڈینوسوینی )ہاؤ

اہمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو اب برامپٹن کو اپنا گھر کہتے ہیں۔  ہم بہت ساری پہلی اقوام، میٹیس، انیوٹ اور دیگر عالمی آبائی لوگوں کی تھا۔
   ہمیں اس زمین پر رہنے، کام کرنے اور لطف اندوز ہونے کا شرف حاصل ہے۔

 
وہ  یہ مہینہ ایک ایسا موقع ہے جس سے مستفید ہوئے ہم آبائی لوگوں کے ورثہ، متعدد ثقافتوں، مخصوص زبانوں اور ان کے روحانی عقائد کے عال

ہماری ترقی میں ان کی غیر معمولی شراکت )ماضی اور حال میں بھی( کے بارے میں غور کرنے اور ان کے بارے میں جاننے کا ایک نادر موقع  
 حاصل کرتے ہیں جو ہماری کمیونٹی کو روز بروز مزید تقویت بخش رہے ہیں۔

 
بیوں کی وجہ سے ہونے والی ناانصافیوں کی وجہ سے تکالیف میں مبتال رہے یا  ہم ان لوگوں کی یاد بھی مل کر مناتے ہیں جو نظام میں موجود خرا

بچوں کے ضیاع کا ماتم بھی کرتے ہیں جن کی باقیات کو اس سال کاملوپس میں ایک رہائشی   215انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھو دیا ہے اور ہم ان 
گوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مفاہمت کے عمل کو پروان  اسکول کے مقام پر دریافت کیا گیا تھا۔ ہم یہاں کے آبائی لو

 چڑھانے کے عزم کو تقویت دیتے ہیں۔
 

کی وجہ سے   19-سٹی آف برامپٹن ایسی ثقافتی تقریبات اور ان کی اہمیت اور مقدس نوعیت کو تہہ دل سے تسلیم کرتا ہے۔ چونکہ اس سال کووڈ 
اگست بروز پیر کو نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کا جشن ورچوئل طور پر منانے   21انداز میں منعقد کی جا رہی ہیں، سٹی  ہماری تمام تقریبات مخٹلف 

کے لیے پرعزم ہے، جس سے ہمیں ان کے تجربات کے بارے میں جاننے، ان کی منفرد ضروریات پر غور کرنے، ان کا مٔوقف سننے اور ان کی  
 نے کا موقع ملتا ہے۔ آوازوں اور داستانوں پر غور کر

 
  نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کی خوشیاں منانے کا آغاز ورچوئل طور پر پرچم کشائی کی تقریب سے ہو گا اور اس کے بعد کرأون لینڈز کی جانب 

ی طرف سے  آف نیو کریڈٹ کی جانب سے چیف آر سٹیسی الفورمے ک سے ایک دلکش پرفارمینس کا مظاہرہ بھی پیش کیا جائے گا۔ مسی ساگا
بزرگ   ٹریسی وائٹے کے ساتھ ایک ورچوئل اسٹرابیری مون ٹیچنگ اورایک دعوتی پلیٹ کا اہتمام کیا جائے گا؛ اراضی کا ایک اعتراف ہو گا؛ 

  لیے مزید معلومات کے  جوائس تیبونڈنگ کی جانب سے روایتی کارن سوپ بنانے کا طریقہ بھی پیش کیا جائے گا۔اور  افراد کے طور پر جباکوے؛ 
www.brampton.ca/NIPD  مالحظہ کریں۔ 

 
کے حوالے سے جاری کیے جانے والے احکامات اور   19-صوبہ اونٹیریو کی منسٹری آف ہیلتھ اور ریجن آف پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے کووڈ

 رہنماء ہدایات کی روشنی میں اس سال جون کے مہینے کی تمام تقریبات ورچوئل طور پر ہی منعقد کی جائیں گی۔ 
 

 اقتباسات 
 

تسلیم کریں گے اور ان کی  "اس جون کے مہینے میں، ہم اپنے ناقابل یقین حد تک متنوع شہر کی متحرک کمیونٹیوں کے تعاون کی اہمیت کو 
خوشیاں منائیں گے۔ ہم سب لوگوں کو شامل کرنے کے مقصد کے تحت ایک ایسا فریم ورک بنانے کے لیے کئی مختلف ثقافتی پروگراموں کی  

 حمایت کرتے ہیں جو ہمارے شہر میں تنوع کی اہنیت کو اجاگر کرتے ہوں۔" 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
کار اور کمیونٹی، دونوں جگہوں پر برامپٹن کی میونسپیلٹی کے لیے تنوع اور سب لوگوں کی وابستگی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تقریبات  "جائے 

 "رہائشیوں کے لیے دوسری ثقافتوں کے بارے میں جاننے اور ہمارے شہر کو بنانے والے کئی کمیونٹیز سے واقف ہونے کا بہترین موقع ہیں۔
 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور  9سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز ہرکیرات  -

 
رزال کے نام پر برامپٹن کے  پروٹیشیو "اس سال کے ورثہ کے مہینے کی تقریبات کے دوران، ہم فلپائن کے سب سے بڑے ہیرو ڈاکٹر جوس 

فلپائنی کی حیثیت سے، میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اس نئے پارک کا  ایک پارک کو وقف کر رہے ہیں۔ برامپٹن میں منتخب ہونے وال پہلی 
 اشتراک کرنے پر پُرجوش ہوں اور انتہائی فخر محسوس کرتی ہوں۔"

 ؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -
 

رہے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ کام کی جگہ میں تنوع اور شمولیت ہماری تنظیم میں   "ہم ورثے کا مہینہ مناتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کر
ایسے نئے نقطہ ہائے نظر التی ہے جو عوام کی خدمت کے لیے اپنی کمیونٹی کی ضروریات کے بارے میں جاننے کے حوالے سے ہماری سمجھ  

 بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔" 
 ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف  -

 
 -30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا 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

http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 
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