
 

  

 

 
                                             برائے فوری اجراء 

 

 سٹی آف برامپٹن اس مرتبہ جون میں پرائیڈ کی تقریبات کو ورچوئل طور پر منا رہا ہے 
 

سٹی آف برامپٹن اس سال پرائیڈ کو ورچوئل طور پر منعقد کر رہا ہے، جس میں آن الئن تقریبات، تندرستی کی   – ( 2021جون  1برامپٹن، آن )
کمیونٹی اپنی ایک   LGBTTIQQ2SAسرگرمیاں اور دلکش مظاہرے شامل ہوں گے اور اس کا مقصد ایسی محفوظ جگہ کا قیام ہے جہاں 

 تانوں کو شیئر کر سکیں۔ پہچان بنا سکے اور اپنی متنوع آوازوں اور داس
 
  پرائیڈ کی تقریبات کو ایک بین االقوامی تحریک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جس میں رحمدلی اور شفقت جیسے احساسات کو اجاگر کیا جاتا 

ہے۔ برامپٹن میں منعقد کی جانے والی پرائیڈ کی تقریبات میں متنوع گروپس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے اور بات چیت کے ذریعے ثقافتی  
موں کی حمایت کی جاتی ہے اور پورے شہر میں تنوع اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے ایک فریم ورک کی تیاری سے ہماری  پروگرا

 خوبصورت متنوع کمیونٹی کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس سال پرائیڈ ِویک کی شہ سرخیوں میں شامل ہیں: 
 

 ک ورچوئل تقریببرامپٹن کے میئر پیٹرک برأون کے ساتھ پرچم کشائی کی ای  •

آئیو لیالنی   ربجے تک ِوچ پروفِٹ، بمعہ ٹورانٹو سے تعلق رکھنے والی ایتھوپین/ایریٹیرین گلوکارہ و نغمہ نگا 8تا  6جون کو شام   6  •
 کی جانب سے فن کا ایک مظاہرہ 

کھانے اور سیکھنے والے  ، مویو ہیلتھ اینڈ کمیونٹی سروسز کی جانب سے دوپہر سے شروع ہونے والے دن کے جون سے  11اور  7  •
 پروگراموں کے ایک سلسلے کا انعقاد کیا جائے گا 

 بجے تک سٹی آف برامپٹن ریکریئیشن کی جانب سے یوگا اور میڈیئیشن کی ایک گھنٹے کی نشست   9تا  8جون کو شام  7 •

 جائے گی یت کی ایک نشست منعقد کی  بجے پینل بات چ 8جون کو شام  8الگوما یونیورسٹی کی جانب سے   •

 بجے فنون کے مظاہرے پیش کیے جائیں گے  8جون کو شام   12برامپٹن پرفارمنگ آرٹس کی جانب سے  •
 

 پرائیڈ اِن دی اسکوائر 
 

کی جانب سے پیش کردہ پرائیڈ ان اسکوائر میں پورے دن کی ورچوئل فیملی سرگرمیوں کے ساتھ فے اینڈ فلفی کے اسٹوری   TDجون کو،   13 
بجے الؤڈ اینڈ پرأوڈ فٹنس ڈانس کا انعقاد کیا جائے گا، جس کی میزبانی سٹی آف برامپٹن ریکریٹیشن  6بجے شروع ہوگا؛ شام  11ٹائم کا وقت دن

بجے مینگو السی، اُروہ خان، قروت ڈار، الماسی اور سرگن کے ساتھ خصوصی پیشکش بھی اس پروگرام کا حصہ   7: شام کرے گا؛ کوئیریاسٹی
 ( کی جانب سے فن کا ایک براہ راست مظاہرہ پیش کیا جائے گا۔Micah Barnesپر میکا بارنیس )  8:30ہو گی۔ شام 

 
 پرائیڈ ان دی اسکوائرحصہ لینے کے لیے مالحظہ کریں:  

 
پرائیڈ ِویک کی منصوبہ بند سرگرمیوں کی مکمل فہرست کے لیے، مالحظہ کریں:   کا فیاضانہ تعاون حاصل ہے۔ TDپرائیڈ اِن برامپٹن کو 

www.brampton.ca/pride 
 

 اقتباسات 
 

کمیونٹی کو تقویت ملے گی اور وہ اپنی متنوع آوازوں اور   + LGBTQ"پرائیڈ ِویک کے دوران منعقد کی جانے والی تقریبات کی مدد سے  
داستانوں کی خوشیاں منا سکیں گے اور ان کا اشتراک کریں گے جبکہ رہائشیوں کو اس کمیونٹی کے بہت سارے چہروں اور شخصیات کے  

سٹی آف برامپٹن مختلف پس منظروں کے حامل لوگوں پر مشتمل پھولوں کے ایک گلدستے کی مانند ہے اور ہم   ہو گی۔ بارے میں آگاہی حاصل 
ی اس تنوع کی بڑھ چڑھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور پرائیڈ جیسی تقریبات کے انعقاد سے ہمارے رہائشیوں کے درمیان اتفاق و اتحاد اور معاشرت 

 وابستگی پیدا ہوتی ہے۔" 
  برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک -

 
  سٹی آف برامپٹن اپنی متنوع کمیونٹیوں کو اپنی ساری خدمات اور پروگراموں میں شامل کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے اور اپنی متنوع"

متنوع کمیونٹی کو وابستہ رکھنے کی ہماری حکمت   کمیونٹیوں کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور ان کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ 
 عملی کے ذریعے ہماری توجہ اپنی کمیونٹی کی صحیح معنوں میں عکاسی کرنے والی ایک ورک فورس کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر   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 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما  عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
http://www.brampton.ca/pride


 

  

 

وام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل د
 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
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 
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