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ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਥੂ ਵੀਕ (National Youth Week) / ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਥੂ ਆਰਟਸ ਵੀਕ (National Youth Arts Week) 
1-7 ਮਈ 2016 

 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਫਤਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਆਰਟਸ ਵੀਕ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾ ਹਫਤਾ), 1-7 ਮਈ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਲਾ, ਸਵੈ-ਸੇਵਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮਾਸਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 
ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 1 ਮਈ ਨੂੂੰ  ਦੁਪ੍ਸਹਰ 12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ, ਗੇਜ ਪ੍ਾਰਕ (Gage Park) ਸਵਖੇ ਯੂਥ ਵੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (Youth Week Kickoff) ਸਜਸ 

ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਟਬ੍ਲ ਗੇਮਾਂ (ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਫੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ 

 2 ਮਈ ਨੂੂੰ  ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਸਵਖੇ ਸੂੰਗੀਤ ਸਸਿੱ ਸਖਆ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਾਇਕ-ਮੂੰਡਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮਉਸਜ਼ਕ ਮੂੰਡੇ (Music Monday) ਸੂੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ 

 3 ਮਈ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਗੋਰ ਮੇਡੋਸ (Gore Meadows) ਸਵਖੇ ਯੂਥ ਨੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ (Youth Nation 

Appreciation) ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਡਾਂਸ, ਸਚਹਰੇ ਅਤੇ ਹਿੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾ, 
ਆਪ੍ਸੀ-ਸਕਸਰਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ ਵਨ (Power of ONE), ਅਤੇ ਟੀਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸਭਆਸ 

 7 ਮਈ ਨੂੂੰ  ਦੁਪ੍ਸਹਰ 12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਸਵਖੇ ਰੈਪ੍-ਅਪ੍ ਪ੍ਾਰਟੀ (Wrap-up Party) 
ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸਤਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬ੍ੈਟਲ ਆਫ ਦੀ ਬ੍ੈਂਡਸ (Battle of the Bands), ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਮੋਬ੍ (flash mob) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਪੂ੍ਰਾ ਹਫਤਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਲਦੇ ਰਸਹਣਗੇ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ, ਰੋਜ਼ ਸਥਏਟਰ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ PAMA 

ਸਵਖੇ ਸਦਰਸ਼ਟ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੂ੍ਰਾ ਹਫਤਾ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਸਵਖੇ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਡੇ ਡਰਾਪ੍-ਇਨ (ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਸਬ੍ਨਾਂ ਸਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ), 
ਵਕਰਸ਼ਾਪ੍ਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂ੍ਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ, ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca/nyw 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਸਵਿ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਸਿੱ ਿ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪ੍ਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿੁਸਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਿ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪ੍ਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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