
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

مپٹن نے بلیک نارتھ انیشیئیٹو کی اعانت کا فیصلہ کیا ہے؛ جو سیاہ فام رہائشیوں کے خالف نسل  ا سٹی آف بر
 پرستی کے خاتمے کے عزم کو تقویت پہنچائے گا 

میں شمولیت کے عزم کا   بلیک نارتھ انیشیئیٹو جون کو برامپٹن سٹی کونسل نے متفقہ طور پر  16مورخہ   – ( 2021جون  17برامپٹن، آن )
 ظہار کیا ہے۔ 

سے زائد ایسی عالمی تنظیموں میں شامل ہو جائے گا جو   450اس اقدام کے لیے پُرعزم ہونے اور دستخط کرنے سے، سٹی آف برامپٹن 
ں کا  کینیڈا کے سیاہ فام رہائشیوں کی زندگیوں کو منفی طور پر متاثر کرنے والی نظام میں موجود سیاہ فام رہائشیوں کی راہ میں حائل رکاوٹو

 قلع قمع کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔

و کر شہر کے اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی ریس ازم یونٹ کے کام کی تکمیل کرے  یہ شراکت داری ایکویٹی آفس کے تحت سرگرم عمل ہ 
گی اور برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ماہرین کی تنظیم کے مضبوط نیٹ ورک تک رسائی کو ممکن بنائے گی، نیٹ ورکنگ کے وسیع 

ے گی اور اس کے عالوہ آئندہ کے الئحہ عمل کے لیے  تر مواقع پیدا کرے گی، رہنمائی فراہم کرے گی اور شراکت داری کو فروغ د
 شراکت داری اور باہمی طور پر مربوط ہونے کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ 

  10سٹی ہمارے شہر میں موجود سیاہ فام رہائشیوں کے خالف پائی جانے والی نفرت کے خالف اپنی کاروائیاں جاری رکھے گا۔ مورخہ 
ل نے بلیک ایفریقن اینڈ کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کے  کو برامپٹن سٹی کونس 2020جون 

قیام کی متفقہ طور پر منظوری دی تھی۔ اس یونٹ کا مقصد مقامی کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز کی رہنمائی کے ساتھ برامپٹن کے نظام میں 
کے رویوں کے خاتمے کے لیے ایک عملی منصوبہ تیار کرنا ہے اور برامپٹن کی سیاہ فام   موجود سیاہ فام افراد کے خالف نسل پرستی

کمیونٹی کی سماجی، ثقافتی اور معاشی صورت حال میں بہتری النا ہے۔ پچھلے سال کے دوران، اس یونٹ نے سیاہ فام کمیونٹی کے تعلیمی 
غ دینے کے لیے کمیونٹی کے اراکین اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈر پر مبنی اور سرکاری ایجنسیوں / تنظیموں کے ساتھ بہتر تعلقات کو فرو

 کئی مثبت سرگرمیوں اور مفید تقریبات کا انعقاد کیا ہے۔ 

اس یونٹ کی سیاہ فام کمیونٹی اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اہم حکمت عملی مرتب کرنے کے حوالے سے تفصیلی مشاورت جاری ہے اور  
پالن تیار کرنے میں کلیدی کردار سامنے آئے گا جو شہر کے نظام میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے   اس سے ایک ایسا ایکشن

 پر جانیں۔ brampton.ca/antiblackracism جاننے کے لیے  کچھ مفید اقدامات کی نشاندہی کرے گا۔ یونٹ کے بارے میں مزید

 بلیک نارتھ انیشیئیٹو کے بارے میں 

  2020کی سربراہی میں سرگرم عمل، بلیک نارتھ انیشیئیٹو کی بنیاد  کینیڈین کونسل آف بزنس لیڈرز اگینسٹ اینٹی بلیک سسٹیمک ریس اِزم
ر  میں کارپوریٹ کینیڈا میں نظر آنے والی واضح عدم مساوات کا قلع قمع کرنے اور کینیڈا کے سیاہ فام رہائشیوں کی زندگیوں کو منفی طور پ 

ے رکھی گئی تھی۔ بلیک نارتھ انیشیئیٹو کا مشن پورے کینیڈا  متاثر کرنے والی نظام میں موجود خرابیوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لی 
و  میں بورڈ رومز اور اعلٰی و کلیدی عہدوں پر سیاہ فام کمیونٹی کے ممبران کی نمائندگی میں اضافہ کرنا ہے۔ کارپوریٹ کینیڈا کے عزائم ک

ی پروگرام تیار کیے ہیں اور ان کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے پورا کرنے میں معاونت فراہم کرتے ہوئے، بلیک نارتھ انیشیئیٹو نے متعدد بنیاد
جس کا مقصد سیاہ فام کمیونٹی کے لیے کاروباری شعبوں میں مساوات، ہوم اونرِشپ برج پروگرام اور سیاہ فام نوجوانوں کے لیے ذہنی  

دد اور معاونت کرنا ہے۔ مزید یہاں پر  صحت کے ایک پروگرام سمیت دیگر متعدد شعبہ جات میں کینیڈا کی سیاہ فام کمیونٹی کی م
 blacknorth.ca جانیں:

 ایکوئیٹی آفس کے بارے میں 

امپٹن نے ایکوئیٹی آفس کے قیام سے اپنی کونسل کی مدت کے دوران مختلف کمیونٹیز پر مشتمل پھولوں کے ایک خوبصورت  سٹی آف بر
گلدستے کی مانند برامپٹن میں اپنے مالزمین اور شہریوں کی خدمت میں بہتری النے میں اگال قدم رکھا ہے۔ ایکویٹی آفس، جو اکنامک  

ازم یونٹ کی معاونت سے کام کرتا ہے، تمام افراد کے ساتھ منصفانہ اور مساوی سلوک کو یقینی بنانے  امپاورومنٹ اور اینٹی بلیک ریس  
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میں، سٹی   2019اور شہر کے اندر اور اپنے باشندوں کے لیے ایک پرامن ماحول کو فروغ دینے کے لیے سر توڑ کوششیں کرے گا۔ نومبر 
رسٹی اینڈ انکلیوژن اسٹریٹیجی اینڈ ورک پالن کا آغاز کیا تھا، جس میں تنظیمی ماحول  آف برامپٹن نے ایک نیا پانچ سالہ ورک پلیس ڈائیو

میں زیادہ متنوع افراد کی شراکت کو پروان چڑھانے کے لیے مواقع متعین کیے گئے، جو اپنے لوگوں کی نشوونما اور ان کی خوشیاں  
 کوششیں کرتا ہے۔ منانے اور زیادہ متنوع افرادی قوت کو اپنی جانب راغب کرنے کی 

 اقتباسات 

"یہ عہد ہمارے شہر کے نظام میں موجود نسل پرستی کے خاتمے کے حوالے سے سٹی آف برامپٹن کے عزم مصمم کی تصدیق کرتا ہے۔  
ایک  اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس اِزم یونٹ کے اہم کام پر ان کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ان کی اعانت سے، ہمارے پاس 
وسیع تر نقطہ نظر موجود ہو گا اور ہم سیاہ فام کمیونٹی میں حقیقی اور مؤثر تبدیلیاں دیکھ اور سن سکیں گے اور ہمیں ان کے لیے  

خصوصی اقدامات اٹھانے میں مدد ملے گی اور ہمارا یہ کام شہر کے نظام میں موجود سیاہ فام کمیونٹی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو عبور  
 مفید ثابت ہو گا۔"  کرنے میں

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"پچھلے سال کے دوران، سٹی کے اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس اِزم یونٹ نے نسل پرستی کے خاتمے کے کام کی بنیاد رکھی 
ں تنوع کو سرایت کرنے کے لیے  ہے اور اب وہ کمیونٹی کے ساتھ ایک تفصیلی مشاورت کے عمل کی جانب گامزن ہے، جس سے شہر می 

ایک جامع پانچ سالہ عملی منصوبہ تیار کرنے میں بیش قیمت مدد ملے گی۔ بلیک نارتھ انیشیئیٹو جیسی بیرونی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام  
جانب راغب  کرنے اور اس کام کے فروغ میں کمیونٹی کی شراکت داری کو بڑھانے سے اس منصوبے کو ترقی دینے اور ماہرین کو اس  

 کرنے سے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ہمیں مدد حاصل ہو گی۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

یعنی کینیڈا کے کاروباری   -بلیک نارتھ انیشیئیٹو نے اس نازک مسئلے میں موجود خالء کو بڑے پر پُر کیا اور اس کی نشاندہی بھی کی "
کارپوریشنوں اور معاشرے   یاہ فام کمیونٹی کے افراد کے لیے کاروباری اور پیشہ وارانہ مواقع کے فقدان کو سامنے الیا گیا۔شعبے میں س

میں اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ ملک بھر میں موجود نسلی امتیازات کی راہ میں حائل منظم رکاوٹوں 
سیاہ فام کمیونٹی کے باصالحیت افراد، کاروباری اداروں، نوجوانوں اور اس   سماجی ذمہ داری قبول کو کریں۔کے خاتمے کے لیے مکمل  

ں کمیونٹی کی بطور مجموعی کامیابی اور شمولیت کے لیے کوئی بھی کام کرنا قابل تعریف ہو گا۔ یہ یقینًا ایک بے مثال اقدام ہو گا اور می 
 " میں بہت پر جوش ہوں۔حاصل ہونے والے امکانات کے بارے 

 گیوینتھ چیپمین، سینئر ایڈوائزر، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم، سٹی آف برامپٹن -

  "ہم بلیک نارتھ انیشیئیٹو میں شامل ہونے والی دوسری میونسپیلٹی بننے پر سٹی آف برامپٹن کی تعریف کرتے ہیں اور سیاہ فام کمیونٹی کے
حانات کی روک تھام اور اس کی وجہ سے ان پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کے خاتمے کے لیے سٹی آف  خالف نسل پرستی کے رج

برامپٹن کے عزم کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم میئر پیٹرک براؤن اور برامپٹن کے سٹی کونسلرز کی جانب سے فیصلہ کن اقدامات اٹھا کر  
ر انہیں ترقی دینے کے عہد میں ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ  برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کو با اختیار بنانے او

 ادا کرتے ہیں۔ ہم پورے ملک کی میونسپیلٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔" 

 ویس ہال، فأونڈر، بلیک نارتھ انیشیئیٹو -
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 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  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

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 مندانہ شہر بنا سکیں جو
 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 
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 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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