 Carabramمیں خوش آمدید
 Carabramمیں ،ہمارے تمام وزیٹرز ،واپس اور نئے آنے والوں کو خوش آمدید۔  Carabramمیں
موجود ہر فرد نے آپ کیلئے ایک امتیازی فیملی ایونٹ پیش کرنے کے لیے سخت محنت کی ہے ،لہذا
ہمیں امید ہے کہ آپ اس کے ذریعہ کینیڈین کثیر ثقافتی ہم آہنگی کی دلکشی کو زیادہ بہتر طور پر
محسوس کریں گے اور ہمارے عظیم ملک کی خوبصورتی میں ضم ہو کر اس کا لطف اٹھائیں گے۔
کینیڈا ہم سب سے مل کر بنا ہے!

محفوظ رہیں ،تندرست رہیں اور لطف اٹھائیں۔ ہم اپنے واپس لوٹنے والے وزیٹرز کے مسلسل تعاون پر
ان کے مشکور ہیں۔ ہمارے نئے آنے والے وزیٹرز ،ہم آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
جوالئی کے دوسرے اختتام ہفتہ پر ہمارے ساتھ شریک ہوں اور تین دنوں میں دنیا کا تجربہ حاصل
کریں۔
 Carabramایک کثیر ثقافتی تقریب ہے جو کھانے ،تفریح اور تعلیم کے ذریعہ پورے برامپٹن کی
ثقافتوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ یہ تقریب ساالنہ طور پر جوالئی کے دوسرے اختتام ہفتہ پر منقعد
کی جاتی ہے اور اس میں گریٹر ٹورنٹو کے تمام عالقوں کے وزیٹرز کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔
پوری دنیا کی مختلف ثقافتوں کی نمائندگی کے لیے پورے برامپٹن کے تقریب والے مقامات کو پوری
طرح تبدیل کر دیا جاتا ہے۔  Carabramکے مالقاتیوں کو اصلی پکوانوں ساتھ ساتھ روایتی رقص،
موسیقی اور تفریح کے ذریعہ ان ثقافتوں کا تجربہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہر پویلین ثقافتی نمائشوں اور
فن پاروں سے مزین ہوگا جو کہ ہر ثقافت کی نمائندگی کریں گے تاکہ آنے والوں کو مکمل تجربہ
حاصل ہو۔
تاریخ
 1982میں  Carabramکی شروعات برامپٹن کی متنوع نسل والی کمیونیٹیز کے جشن منانے کے ایک
طریقے کے طور پر ہوئی۔ پھر یہ تقریب رفتہ رفتہ کثیر ثقافت اور تنوع کا سب سے بڑا جشن بن گیا۔
 Carabramکی شروعات صرف چار پویلینز سے ہوئی تھی — اٹلی ،یوکرین ،سکاٹ لینڈ اور ویسٹ
انڈیز۔ ہر پویلین نے اپنی ثقافتوں کو گیت ،رقص ،لباس ،نمائشات ،کھانوں اور مشروب کے ذریعہ پیش
کیا۔
بعد کے سالوں میں اس تقریب میں مزید کمیونٹی گروپز شامل ہوگئے جو وسیع پیمانے پر پورے شہر
کی مختلف قومیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سال بہ سال یہ کمیونٹی گروپس ایک مضبوط بین ثقافتی
رشتوں کو استوار کرنے ،تنوع کے لیے زیادہ ستائش و احترام پیدا کرنے اور مختلف ثقاتوں کے بال و
پر کو ان کے حقیقی ،اصلی شکل میں پیش کرنے میں  Carabramکی مدد کے لیے ساتھ ملتے گئے۔
دہائیوں کے بعد بھی  Carabramبدستور اسی ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھنے ،اسے ترقی اور فروغ
دینے کے لیے کوشاں ہے جس کا آغاز ہم نے  1982میں کیا تھا۔
 Carabramخاندان بورڈ آف ڈائریکٹرز ،ہر پویلین کی نمائندگی کرنے والے ایک صدر نشیں اور متعدد
رضاکاروں پر مشتمل ہے جو تقریب کو وہ حیرت انگیز کامیابی دالنے میں مدد کرتے ہیں جو ہر سال
آپ کے سامنے ہوتا ہے۔
مشن

برامپٹن کی کثیر ثقاتی تقریب شہریوں کو نہ صرف ان متمول ثقافتوں کا جشن منانے کا موقع دیتی ہے
جہاں سے وہ آئے ہیں ،بلکہ ان دوسری ثقافتوں کو بھی اہمیت دیتی ہیں اور ان کے بارے میں سیکھنے
کا موقع فراہم کرتی ہیں جو ہمارے شہر کے متنوع میک اپ میں اعانت کرتے ہیں۔
ہم درج ذیل کے لیے کوشاں ہیں:
 برامپٹن کی کثیر ثقافتی نوعیت کی سمجھ میں اضافہ کرنے اور اس کی اہمیت کو فروغ دینے
کے لیے
 ایک ایسا تفریحی اور جامع فورم فراہم کرنے کے لیے جو انفرادی ثقافتوں کی جھلک پیش کریں
 دوسری ثقافتوں کو جاننے اور ان کے ساتھ باہم تعامل کرنے کے لیے ایک کھال فورم فراہم
کرکے شہر کی ثقافتی رکاوٹوں کو ہٹانا
ہم اس بات کو یقینی بنا کر ایسا کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں کہ تقریب میں ہر کوئی شامل ہو ،ایسی
پروگرامنگ پیش کی جائے جو متنوع ہو اور ثقافتوں کو ان کی اصل شکل میں دکھاتے ہوں۔

