
 

 

 
    برائے فوری اجراء

      

 اجاگر کیا جا رہا ہے  جوش و خروش سے برامپٹن میں نیشنل انڈجینس پیپلز ڈے کی اہمیت کو

بجے تک کین وہلنز اسکوائر میں مقامی لوگوں کے  8تا رات  12جون کو دن   22سٹی آف برامپٹن آپ کو  –  (2022جون   9برامپٹن، آن )
( کی خوشیوں میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ تاریخ، ثقافت اور برامپٹن کی National Indigenous Peoples Dayقومی دن )

میٹڈ کی جانب سے خوبصورت متنوع آبادی کا جشن مقامی لوگوں کی ملکیتی وینڈر مارکیٹ، غروب آفتاب کے جشن، بورن ان دی نارتھ ل
  بگ ڈرم آرٹ انسٹالیشن، فائر سائیڈ چیٹ اور دلکش الئیو پرفارمنس کے ساتھ منائیں۔

جون کو، کینیڈا میں آبائی لوگوں کا قومی دن منایا جاتا ہے تاکہ فرسٹ نیشنز، انوئٹ اور میٹیس لوگوں کی تاریخ، ورثے اور تنوع کی  21
 اہمیت کو تسلیم کیا جا سکے۔ 

 ں کی ملکیتی وینڈر مارکیٹ آبائی لوگو

بجے تک موقع پر لگائی جانے والی اس مارکیٹ میں مقامی اور آبائی ملکیتی کاروباروں کے ہنرمندوں کی   8سے رات   12جون کو دن   22

خت فرو  دل کھول کر مدد کریں جن میں موتیوں اور کرسٹل کے زیورات، شاعری، لباس، لوازمات، آرٹ ورک اور یگر بہت کچھ شامل ہے۔
 پر مالحظہ کریں۔ brampton.ca/NIPDکنندگان کی مکمل فہرست 

   غروب آفتاب کا جشن

 Deanne( اور ڈین اینڈ جان ہپفیلڈ )Chippewa Travellersبجے تک، فائر سائیڈ چیٹ میں حصہ لیں، چیپیوا ٹریولرز ) 8سے  6شام 
& John Hupfield ڈرم  کے عنوان سے ایک آرٹ تنصیب کی نقاب   بگ( کی الئیو پرفارمنس اور برن ان دی نارتھ لمیٹڈ کی جانب سے

 کشائی دیکھیں۔ 

 بگ ڈرم آرٹ کی تنصیب 

فٹ کے 'بگ ڈرم' کی تنصیب دھرتی ماں اور قوم کے دل کی دھڑکن کی نمائندگی کرتا  10 کی جانب سے بنایا گیا، بورن اِن دی نارتھ لمیٹڈ
ہے، جو جشن میں جمع ہونے کی عالمت ہے۔ ٹرٹل آئی لینڈ میں بہت سی آبائی ثقافتیں، جشن میں ڈرم بجانے کی تقریب میں شریک ہوں گی۔  

اسے آبائی لوگوں کے فخر اور جشن کی زندگی سے زیادہ بڑی عالمت کے   بگ ڈرم آرٹ انسٹالیشن کا وژن اس ڈرم کو تخلیق کرنا تھا تاکہ
طور پر دکھایا جائے۔ ثقافتی اجتماعات میں اکثر ڈھول کی آواز سب سے پہلے نظر آتی ہے اور بورن اِن دی نارتھ لمیٹڈ احساس کی اس  

  طاقت کو اس دلکش شاہکار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔

ایک تخلیقی اسٹوڈیو ہے جو جڑواں بھائیوں کرس اور گریگ مچل کی ملکیت ہے  اور وہ خود اسے چال رہے ہیں۔  بورن اِن دی نارتھ لمیٹڈ 
ان کا کام ان کے اپنے منفرد نقطہ نظر کے مطابق تخلیق کیا گیا ہے اور یہ انسانوں اور فطرت کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو  

ورثے، موسیقی کی تالش    Mi'kmaqزندگی کے تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے، ان کے  جانچنے پر مرکوز ہے۔ ان کی اپنی کہانی اور 
  اور کینیڈا کی پرورش کے رنگ اس میں نمایاں ہیں۔

 
 پر جائیں۔  brampton.ca/NIPD سٹی آف برامپٹن کے آبائی لوگوں کے قومی دن کی تقریب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے

 
 اقتباسات

"فرسٹ نیشنز، انوئٹ اور میٹیس کمیونٹیز کی بھرپور اور متنوع ثقافتوں، دلکش آوازوں اور خوبصورت تجربات کے بارے میں مزید جاننے 
جون کو کین ِوہلنز اسکوائر میں ہمارے مقامی لوگوں کے قومی دن کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل  22اور ان کا جشن منانے کے لیے  

 ہوں۔"

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.borninthenorth.com/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2625fdfa99534d3114f808da4a50614f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637904006337722125|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=tQg9TVOVuBxgXOu1zqnRG7GPr+m4meQsG+FjXD7SwvE=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/National-Indigenous-Peoples-Day.aspx


 

 

 ٔون، میئر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک برا -

"برامپٹن میں مختلف کمیونٹیز کی خوبصورتی کی عکاسی ہوتی ہے اور میں اپنی متنوع کمیونٹی کے جشن کو منانے کے ہر موقع کا  
یس  خیرمقدم کرتا ہوں۔ مقامی لوگوں کے اس قومی دن میں، میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ فرسٹ نیشنز، انوئٹ اور میٹ

 کمیونٹیز اور اس سرزمین کی سنہری تاریخ کے بارے میں جانیں۔" 

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور   9ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز  -

"برامپٹن کے لوگ، ورثے اور اس کی متنوع کمیونٹی کی خوبصورت ثقافت اس شہر کو خاص بناتی ہے۔ ہمارے تنوع اور اس سرزمین کی  
جون کے پروگرام   22رقی میں آبائی کمیونٹیز کے کردار کا جشن منانے کے لیے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہمارے ت

 میں آبائی لوگوں کے ملکیتی کاروباروں کی حمایت کریں۔"

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، 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۔  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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