
 

 

    برائے فوری اجراء
      

 برامپٹن میں پرائیڈ کا جشن 

( کے طور پر منا رہا ہے۔ Pride Monthسٹی آف برامپٹن جون کے مہینے کو پرائیڈ منتھ )  – (2022جون  1برامپٹن، آن )
TD  بجے تک براہ راست  7سے   2جون کو گارڈن اسکوائر میں دن  19، بروز اتوار 2022کی جانب سے پیش کردہ پرائیڈ

 تفریح، کھانے پینے کی اشیاء کے مقامی اسٹالوں اور دیگر کئی رنگا رنگ پروگراموں کے ساتھ منائیں۔ 
 

برامپٹن کی متنوع آبادی کی خوبصورتی کا جشن منانے کے لیے سٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنی کمیونٹی کے ساتھ جڑیں 
اس ، خاص طور پر جیسا کہ یہ   کمیونٹی کو درپیش موجودہ مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کریں LGBTTIQQ2SAاور 

   ۔ (  سے متعلق ہےoyJustice is Jجسٹس از جوائے )سال کے مرکزی تصّور 
 

پرائیڈ کو ایک بین االقوامی تحریک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جس میں رحمدلی اور شفقت جیسے احساسات کو اجاگر کیا 
جاتا ہے۔ سٹی آف برامپٹن کو اس تقریب کو موقع پر مناتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، جس میں درج ذیل خصوصیات 

  ہوں گی:

 کی الئیو اسٹیج پرفارمنس؛ DJsقامی فنکاروں اور برامپٹن کے م •
 ( کی الئیو اسٹیج پرفارمنس؛ Priyanka( اور ہیڈ الئنر پریانکا )Hasheel x Lady Pistaہشیل ایکس لیڈی پستا ) •
 اسٹوری ٹائم اور فے اینڈ فلفی کے ساتھ مالقات اور خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہونے کا موقع؛  •
 پارٹنرز کے معلوماتی بوتھ؛ مقامی کمیونٹی  •
 مقامی ڈاون ٹاؤن برامپٹن ریسٹورینٹس کے ساتھ فوڈ پارٹنرشپس؛ •
 تحفے تحائف اور سائٹ پر سرگرمیاں؛ اور  •
 بجے تک لیڈی پستا کی خصوصی شرکت کے ساتھ روز پیٹیو میں ایک آفٹر پارٹی۔  9سے  7شام   •

 مالحظہ کریں۔  brampton.ca/pride کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  2022پرائیڈ 

 اقتباسات 

واپسی کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ ہمارے پاس "میں پرائیڈ کی موقع پر منعقد کی جانے والی تقریبات کے اس جشن کی دوبارہ 
پروگراموں اور فنکاروں کا ایک بہت بڑا سلسلہ موجود ہے جو تفریح، جشن منانے اور ہماری کمیونٹی کو تقویت پہنچانے کے  

 لیے تیار ہے۔" 

  پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

 LGBTTIQQ2SAمشتمل شہر ہے اور 'پرائیڈ' ہماری  "برامپٹن خوبصورتی سے آپس میں جڑی ہوئی مختلف کمیونٹیوں پر
کمیونٹی کے بارے میں جاننے، ان کا جشن منانے اور انہیں سپورٹ کرنے کا ہمارے پاس ایک شاندار موقع ہے۔ میں ہر ایک کی 

 جون کو موقع پر منعقد ہونے والے پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔" 19حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس سال 

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن 10اور  9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -

"سٹی آف برامپٹن اپنی متنوع کمیونٹیوں کی خوبصورتی کی حمایت کرنے اور ان کا جشن منانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری ٹیم 
نے موقع پر منعقد ہونے والی 'پرائیڈ' کی تقریبات نے پرلطف اور دلکش پروگراموں کا ایک پورا سلسلہ ترتیب دیا ہے اور ہم اپ

 میں سب کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔" 

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pride.aspx
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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۔  w.brampton.caww پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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