
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

  اس رمضان مبارک کے دوران برامپٹن اپنی متنوع کمیونٹی کی خوشیوں کو ورچوئل طور پر منا رہا ہے 

اپریل   13سٹی آف برامپٹن رمضان المبارک کے دوران اپنی خوبصورت متنوع کمیونٹی کی خوشیوں کو  – (2021اپریل  12برامپٹن، آن )
تک  افطار کی ایک خصوصی   8:30تا  7اپریل کو شام  19مئی تک پورا مہینہ ورچوئل طور پر منائے گا جس میں بروز پیر مورخہ  12تا 

 تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ 

مہینہ دین اسالم کو ماننے والی ہماری مسلمان کمیونٹی کے لیے روزوں، تزکیہ نفس اور عبادات کا ایک مقدس مہینہ ہے۔   رمضان المبارک کا
چونکہ فی الوقت برامپٹن میں صوبے کی جانب سے گھر پر ٹھہرنے کا حکم الگو ہے، لٰہذا رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تمام  

 ائیں اور رمضان کے دوران منصوبہ بند آن الئن سرگرمیوں میں حصہ لیں، بشمول درج ذیل: تقریبات کو محفوظ طریقے سے من 

رمضان المبارک کے دوران ضرورت مندوں کی مدد کے لیے، خراب نہ ہونے والی کھانے پینے کی اشیاء کے لیے برامپٹں فوڈ   •
 بینک سے تعاون کریں اور کھلونوں کے عطیات بھی جمع کرائیں

 گزارشات کے ذریعے رمضان مبارک کا ثقافتی پہلو اجاگر کرنا کمیونٹی کی  •
 رمضان المبارک کے موقع پر برامپٹن کے مقامی کاروبار اور ان کی مدد کرنے کے طریقوں پر روشنی ڈالنا •
  برامپٹن کی ایک مسجد کا ورچوئل ٹٔور اور مقامی امام کی جانب سے پیغام •
  تی کے مشورے رمضان کے کھانوں کی ترکیبیں، صحت و تندرس •

رمضان المبارک کے دوران مسلمان کمیونٹی کے لوگ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے۔ غروب آفتاب  
 کے بعد کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں۔ 

ممبران کی جانب سے استقبالیہ پیغامات اور کمیونٹی کے رہنماؤں اور مقامی  اس سال کے افطار میں میئر پیٹرک براؤن اور کونسل کے 
اماموں کے پیغامات شامل ہیں۔ اس اہتمام میں تالوت قران کریم، ترغیبی تقاریری، نعتیہ کالم، رمضان المبارک کی روح کے حوالے سے  

 بجے افطار کا اہتمام کیا جائے گا۔  8ایک اہم پیغام، دعا، اذان )نماز کے لیے بالوا( اور شام 

 مالحظہ کریں: ،مئی تک کر سکتے ہیں۔ حصہ لینے کے لیے 12اپریل تا  13لوگ رمضان المبارک کا تجربہ آن الئن طور پر 
 on.ca/experienceramadanbrampt 

برامپٹن کے ضمنی قوانین سےعبادت گاہوں کو مستٰنی قرارد دینے کے حق میں ووٹ دیا تھا،  میں 2020  کونسل نے شور کے حوالے سے 
ب کے  بجے یا غروب آفتا  8تاکہ عبادت گاہوں میں آوازوں، گھنٹیوں یا جھنکاروں کی اجازت ہو۔ اس سال ایک مرتبہ پھر، مساجد میں شام 

وقت اذان کے لیے آواز اونچی کرنے کی اجازت ہو گی۔ خصوصی رہائشوں کی درخواست کرنے والے کمیونٹی گروپس یا مذہبی تنظیمیں 
   پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ منظوری دینے کے لیے، کونسل اور سٹی کا عملہ درخواستوں کا جائزہ لے گا۔ 311

 اقتباسات 

"ہم نہایت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس یہاں برامپٹن میں حیرت انگیز طور پر ایسی متنوع کمیونٹی موجود ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں 
متنوع ثقافت کے دلکش پہلؤوں مثالا رمضان جیسے مقدس مہینے کی اہمیت کو پہچاننے اور اس کی خوشیاں منانے کا موقع میسر آیا ہے۔  

سرا سب سے بڑا مذہب ہے اور شہر بھر میں موجود ہماری متنوع کمیونٹیز میں سے اس کے ماننے والوں کی تعداد  اسالم دنیا کا دو 
  سے زیادہ ہے۔" 60,000

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

وبہ بند کی گئی کئی "میں شہریوں کو ترغیب دوں گا کہ وہ اس سال رمضان مبارک کا ایک ورچوئل تجربہ کریں اور آن الئن طور پر منص 
سرگرمیوں میں سے کچھ میں حصہ لیں۔ صوبے کی جانب سے گھر میں ٹھہرنے کے حکم کے دوران، لوگ اپنے گھروں کے محفوظ  

 ماحول میں رہ کر رمضان کی خوشیوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔" 

http://www.brampton.ca/experienceramadan


 

 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   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 ماحولیاتی  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

محفوظ، قابل دوام اور   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 بنا سکیں جو
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
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