
 

 

    برائے فوری اجراء
   

 اگست کو یوم نجات منائیں  1سٹی کے ساتھ 

سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں کو یوم نجات منانے کی دعوت دیتا ہے، جس کی اہمیت کو افریقی نژاد   – (2022جوالئی  15برامپٹن، آن )
 لوگوں کی غالمی کے خاتمے کی یاد منانے کے حوالے سے عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ 

بجے تک امینسیپیشن پارک میں ایک   8ت اس سال، امینسیپیشن پارک کی سالگرہ اور یوم نجات منانے کے لیے، سٹی دوپہر سے لے کر را 
ڈرز، ایک کیریبیئنز کرافٹرز مارکیٹ، براہ راست تفریح اور مزید سے نتقریب کے شرکاء خوراک کے وی  ہے۔کریبیئن فیسٹیول منعقد کر رہا 

 لطف اندوز ہوں گے۔ 

پارک رکھتے ہوئے  یوم نجات کی اہمیت کو اسپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے ایمینسیپیشن  407میں ڈیکسی  2020سٹی نے پہلی بار 
تسلیم کیا تھا، جس میں ساکر کی چھوٹی اور بڑی پچیں اور کرکٹ کے میدان موجود ہیں۔ اس سال سٹی سب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ  

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

 پر مزید جانیں۔  Brampton.ca اس تقریب کے متعلق 

 اقتباسات

"برامپٹن کا تنوع ہی وہ چیز ہے جو ہمارے شہر کو اتنا منفرد بناتا ہے اور ہم سب کے لیے خوشی منانے کی چیز ہے۔ ہم تمام رہائشیوں کو  
اگست کو فنون، ثقافت، کھانے اور کمیونٹی سے بھرے ایک دن میں ہمارے ساتھ یوم نجات منائیں اور کیریبیئن  1دعوت دیتے ہیں کہ وہ  

ادی اور برامپٹن میں سیاہ فام کمیونٹی کی خدمات کو تسلیم کریں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم ماضی کو یاد کریں گے، جبکہ ہم تمام  ورثے اور آز 
 لوگوں کے لیے ایک جائز اور منصفانہ مستقبل کی جانب کام کرنا جاری ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

، دونوں کے اندر تنوع، مساوات اور شمولیت کے عمل کو فروغ دینے کے لیے پُرعزم ہے۔ ہم  "سٹی آف برامپٹن جائے کار اور کمیونٹی
ے رہائشیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایک گفتگو میں شامل ہونے اور سیاہ فام ثقافت اور برامپٹن میں سیاہ فام کمیونٹی کی خوشیاں منانے ک

 لیے یوم نجات کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔" 

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

"یوم نجات کو افریقی پس منظر رکھنے والی لوگوں کی سلطنت برطانیہ کی غالمی سے آزادی کی یاد دالنے کے دن کے طور پر منایا جاتا  
ر کے لوگوں کے حوالے سے سوچنے اور ورثے اور میں زیر اثر آیا، یہ افریقی اور سیاہ فام پس منظ 1934اگست   1ہے۔ چونکہ یہ قانون 

ثقافت کو منانے کا دن ہے۔ یہ ہمیں تنوع، انصاف، شمولیت اور انسداد نسل پرستی پر اہم گفتگو کو جاری رکھنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ اس  
میں ایک قانون پاس کیا اور کئی   1793بات پر توجہ دینا اہم ہے کہ باالئی کینیڈا )اونٹاریو( نے غالمی کو بتدریج ختم کرنے کے لیے 

سے پہلے غالمی کو ممنوع کرنے کے لیے اپنے قانون پاس کیے۔ افریقی اور کیریبیئن ورثے اور آزادی کو  1834کینیڈیئن صوبوں نے 
و پہچاننے کے  منانے اور برامپٹن کے تنوع کا جشن منانے اور کینیڈا اور پوری دنیا میں غالمی کے خاتمے کے لیے دی گئی قربانیوں ک

 لیے ہمارے ساتھ یوم نجات پر شامل ہوں۔" 

 مشال بائرنے، منیجر ایکوئیٹی آفس، سٹی آف برامپٹن -
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https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Emancipation-Day.aspx


 

 

 
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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