
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 رہا ہےفوڈ ٹرک فیسٹیول کے ساتھ ایمنیسیپیشن ڈے )یوم نجات( منایا  میں   سٹی

سٹی آف برامپٹن آپ کو یکم اگست کو یوم نجات منانے کی دعوت دیتا ہے، جس کی اہمیت کو افریقی   -(  2021جوالئی  23برامپٹن، آن )
بجے کین  10نژاد لوگوں کی غالمی کے خاتمے کی یاد منانے کے حوالے سے عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس تقریب کا آغاز صبح 

  8ریب سے ہو گا، جس کے بعد فوڈ ٹرک فیسٹیول منعقد کیا جائے اور دوپہر سے شام وہلینز اسکوائر میں  ذاتی طور پر پرچم کشائی کی تق
ڈکسی روڈ میں موسیقی اور تفریحی پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے۔ شرکت کرنے کے لیے پیشگی  7599بجے تک ایمینسیپیشن پارک، 
 رجسٹریشن درکار ہے۔ 

یہ خراج تحسین     متعارف کرائے گا، پاسنگ دی ٹارچ ایوارڈز  اکنامک ایمپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریسزم یونٹ  سٹی آف برامپٹن کا 
ور اس مقصد کے فروغ کے لیے کام کرنے والی  پیش کرنے کا ایک نیا پروگرام ہے جس کا مقصد سیاہ فام نوجوانوں ا ﷽    

سرکردہ شخصیات کو اکٹھا کرنا ہے، جو معلومات کے اشتراک اور کامیابی کی راہ دکھانے کی ایک عالمت ہے۔  پرچم کشائی کے بعد  
انا اکاندے، کین وہلینز  اونٹاریو کی قانون ساز اسمبلی میں منتخب ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون اور اس تقریب کی ایک کلیدی مقرر ز

 اسکوائر میں ایوارڈ پروگرام متعارف کرائیں گی۔ 

پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کرنے یا فوڈ ٹرک فیسٹیول میں اپنی ٹیبل بک کرانے کے لیے، مالحظہ  
 brampton.ca/events کریں:

اسپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے ایمینسیپیشن پارک رکھتے ہوئے  یوم آزادی کی اہمیت کو   407ڈیکسی میں  2020ر سٹی نے پہلی با
اس سال ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کیریبیئن  تسلیم کیا تھا، جس میں سوکر کی چھوٹی اور بڑی پچیں اور کرکٹ کے میدان موجود ہیں۔

خدمات کو تسلیم کریں اور فنون لطیفہ، ثقافت، خوراک اور کمیونٹی کے دن کے ساتھ  ورثہ اور آزادی اور برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کی
 اپنی خوبصورت اور متنوع حیثیت کی خوشیاں منائیں۔

 اقتباسات 

"برامپٹن کا متنوع پس منظر اور مختلف کمیونٹیز کا خوبصورت گلدستہ اس شہر کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے اور ہم اسی کی خوشیاں 
  407مناتے ہیں۔  پچھلے سال سٹی کونسل نے یکم اگست کو برامپٹن میں یوم آزادی کے طور پر منانے اعالن کیا تھا اور سٹی کے ڈکسی 

م تبدیل کر کے آزادی پارک رکھ دیا تھا تاکہ عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کی جا سکے اور جب ہم برامپٹن کے تمام اسپورٹس پارک کا نا
 رہائشیوں کے لیے ایک منصفانہ اور مساوی مواقع کے حامل مستقبل کی جانب گامزن ہوں، تو اپنی عظیم یادوں کو بھی زندہ رکھا جائے۔" 

 امپٹن پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف بر  -

پچھلے سال کے دوران سٹی کے اینٹی بلیک ریسزم یونٹ نے برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ رابطے کرنے کے لیے انتھک محنت  "
کی تھی تاکہ ہمارے موجودہ ماحول اور ترقی اور حمایت کے مواقع کے بارے میں ایک بامقصد بات چیت کے عمل کو آگے بڑھایا جا  

لیے برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کے ورثے اور ثقافت کو منانے اور اس حوالے سے مثب بات چیت کے عمل کو   سکے۔ یوم نجات ہمارے 
 جاری رکھنے کے لیے پوری کمیونٹی کے ساتھ جڑنے کا ایک طریقہ ہے۔" 

   ،  سٹی آف برامپٹن8اور  7چارمین ولیمز، سٹی کونسلر، وارڈز  -

کمیونٹی، دونوں کے اندر تنوع، مساوات اور شمولیت کے عمل کو فروغ دینے کے لیے پُرعزم ہے۔ ہمارے  سٹی آف برامپٹن جائے کار اور  "
اینٹی بلیک ریسزم یونٹ نے کمیونٹی میں اپنے آپ کو مستحکم کر لیا ہے اور برامپٹن میں ایک مثبت تبدیلی النے میں ایک فعال کردار ادا  

سیاہ فام کمیونٹی کے ورثے اور کمیونٹی کے مفاد میں بات چیت کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور  کر رہا ہے۔ اس جیسی تقریبات کی مدد سے ہم 
 ان کی خوشیاں منا سکتے ہیں۔"

 ، سٹی آف برامپٹن CAOڈیوڈ بیرک،  -
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زائی کرتی  "یہ کام  انتہائی اہم ہے کیونکہ دنیا بھر میں نوجوان نسلیں آزادی کا عمل جاری رکھنے میں مشغول ہیں اور اس کی حوصلہ اف
ہیں۔ یکم اگست کو ہم ان لوگوں کا احترام کرنا اپنی ترجیح بنا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے راستے ہموار کیے اور مستقبل کے رہنماؤں 
کو ترغیب دینے کے لیے اپنی وراثت کا استعمال کرتے ہیں۔ نسلوں کے درمیان فرق کو مٹانے کے لیے یہ یونٹ اب پاسنگ دی ٹارچ  

متعارف کرا رہا ہے، جس میں سیاہ فام کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایسے کامیاب نوجوانوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا جو  ایوارڈز 
 کمیونٹی میں مثبت تبدیلی ال رہے ہیں۔"

 سٹی آف برامپٹن،  یونٹ ورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریس ازم گیوینتھ چیپمین، سینئر ایڈوائزر، اکنامک امپا
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سے زائد کاروباروں کا گھر   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  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 ہے۔
نا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی 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 ب

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  رامانسٹاگ اور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 پرابجوت کینتھ 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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