
 

 

 
   برائے فوری اجراء 

                    
 

 ستمبر کو نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن اور اورینج شرٹ ڈے کے طور پر   30سٹی آف برامپٹن، 
 باضابطہ طور پر تسلیم کر رہا ہے 

 

ستمبر کو باضابطہ طور پر کینیڈا کے پہلے نیشنل ڈے فار ٹروتھ   30اس ہفتے برامپٹن سٹی کونسل نے  –  ( 2021ستمبر  17برامپٹن، آن )
 اینڈ ری کنسیلیئیشن کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔ 

کام کریں گی، جس سے شہر اور  سٹی کی تمام سہولیات بند رہیں گی اور ٹرانزٹ سروسز اتوار/چھٹی کے شیڈول کے مطابق اس موقع پر 
کمیونٹی کی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے، ان کا مشاہدہ کرنے اور ان میں حصہ لینے کے حوالے سے  تمام مالزمین اور رہائشیوں کی  

 حوصلہ افزائی ہو گی کہ وہ ان مواقع میں شرکت کریں۔ 

 ینج شرٹ ڈے برامپٹن میں  نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ڈے اور اور

اکتوبر تک ایوری چائلڈ میٹرز کے پرچم لہرا کر  نیشنل ڈے فار ٹروتھ    1ستمبر تا    27کے حوالے سے    ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ویک  سٹی
ستمبر کو سٹی ہال پر لہرائے جانے والے جھنڈے    30ور اورینج شرٹ ڈے کی اہمیت کو تسلیم اور اجاگر کرے گا۔  اینڈ ری کنسیلیئیشن ا

 سرنگوں کر دیے جائیں گے اور برامپٹن سٹی ہال کالک ٹاور کی روشنی کو نارنجی رنگ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ 

لناس کے لیے سٹی قابل بھروسہ اور قابل رسائی مواد سے بھرپور ویب  سیکھنے کے تسلسل کو فروغ دینے کے لیے، مالزمین اور عوام ا 
 مہیا کرے گا۔  www.brampton.ca/bramptonremembers سائیٹ

ستمبر کے اپنے پروگراموں کی تقریبات   30ے بڑھیں اور سٹی آف برامپٹن اپنے کمیونٹی گروپس اور لیڈرز کو بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ آگ 
 پر ڈالیں۔ برامپٹن کے ایوینٹس کیلنڈر کو

 نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ڈے کے متعلق 

کے نام سے ایک بل پاس کیا تھا، جس کے تحت وفاقی سطح کے مالزمین کے لیے ایک نئی   C-5میں، کینیڈا کی حکومت نے    2021جون  
 عوامی چھٹی کو منظور کیا گیا، جسے نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ڈے کا نام دیا گیا۔

  80احکامات میں سے ایکشن نمبر    94کی جانب سے کارروائی کے ُکل  اس نئی چھٹی کا تعلق کینیڈا کے ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن کمیشن  
سے ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد فرسٹ نیشنز، انوئٹ اور میٹس سے بچ جانے والوں، ان کے اہل خانہ اور کمیونٹیز کو خراج تحسین 

اسکولوں کی وراثت کی عوامی یادگار مفاہمتی پیش کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ ان کی تاریخ اور رہائشی  
 عمل کا ایک اہم جزو رہے۔ 

 لنکس 

 برامپٹن ریممبرز –سٹی آف برامپٹن  •
 ایوینٹس کیلنڈر –سٹی آف برامپٹن  •
 ( TRCٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن کمیشن آف کینیڈا ) •
 ئیشن ڈے کو مارک کریں نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلی  -گورنمنٹ آف کینیڈا ورچوئل تقریبات   •
 نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن فیڈرل سٹیچوٹری ہالیڈے: –گورنمنٹ آف کینیڈا  •
 )نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن(  C-5بل  –گورنمنٹ آف کینیڈا  •
 نیشنل سنٹر فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن •
 اورینج شرٹ ڈے  •
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 اقتباسات 

ستمبر کو نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن اور اورنج شرٹ ڈے کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں، سٹی آف برامپٹن  30"جیسا کہ ہم 
کی طرف لے جاتے ہوں اور ہم یہاں کے آبائی لوگوں اور  ایسے بامقصد اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتا ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جوابدہی 

ان کی کمیونٹیز کے ساتھ سچائی اور مفاہمت کے حصول کی جانب گامزن رہیں۔ اس سال کے اوائل میں سابق رہائشی اسکولوں کے مقامات  
شہر، ایک کمیونٹی اور ایک ملک کے    سے ملنے والی ہولناک دریافتوں نے ہمیں ان اہم کاموں کی واضح یاد دہانی کرائی ہے جو ہمیں ایک

ستمبر کو شہر اور کمیونٹی کی قیادت میں منعقد کیے جانے   30طور پر الزمی کرنے ہوں گے۔ میں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ 
 والے پروگراموں میں حصہ لیں تاکہ ہم غور و فکر اور یاددہانی کا عمل جاری رکھ سکیں۔" 

 سٹی آف برامپٹن پیٹرک برأون، میئر،  -

"نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور اس کو ایک تنظیم کے طور پر باضابطہ طریقے سے منانے سے ہم  
  مقامی آبائی برادریوں کے ساتھ سچائی اور مفاہمت کے ماحول کو پروان چڑھائیں گے۔ ہماری ٹیم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم

ہے کہ مالزمین، رہائشیوں اور کمیونٹی ممبران کے لیے دستیاب وسائل اور پروگراموں تک رسائی کا موقع موجود ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس  
 اہم دن کی ایک بامعنی انداز میں عکاسی کریں اور اس میں بھرپور طور پر حصہ لیں۔"

 برامپٹن ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف  -

" نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن کے موقع پر ہم باہمی طور پر وابستہ مکالموں اور غور و فکر کے ذریعے  ایسے تعلقات قائم 
کرنے میں آگے بڑھ سکتے ہیں جن کی بنیاد کینیڈا کی جانب سے باہمی احترام، اعتماد اور مقامی آبائی لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی کی ذمہ  

اری کو تسلیم کرنے پر رکھی گئی ہو۔ ایک شہر اور ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہم سب ایک ایسے معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا  د
کرتے ہیں جو زیادہ دردمندانہ، جامع اور سب کے لیے مساوی ہو۔ میں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ کینیڈا میں مقامی کمیونٹیز کی  

ج تحسین پیش کرنے اور باہمی احترام کی بنیاد پر شہر کی جانب سے منعقد کی جانے والی تقریبات اور پروگراموں کے  تاریخ کو خرا 
 ستمبر کو اس کی بربھرپور عکاسی کرنے کے مواقع تالش کریں۔"   30سلسلے میں شرکت کریں اور 

 مشال بائرنے، منیجر ایکوئیٹی آفس، سٹی آف برامپٹن -

 
-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج
،  ٹوئٹرمیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  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 دوام اور کا

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک

 
 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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