
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਥੂ ਵੀਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰ ਿੱ ਿਾ ਲਓ 

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ ਡੀ.ਜੇ. ਪਲੂ ਪਾਰਟੀ, ਆਉਟਡੋਰ ਮਵੂੀ ਨਾਈਟ ਅਤ ੇਪਲਾਰਨੰਗ ਫਾਰ ਯਰੋ ਰਫਊਚਰ। 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਆਪਣਾ ਿਰਵਮਿੂਟ, ਕੰਬ੍ਲ ਅਤੇ ਨੋਟਬ੍ੁਿੱ ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ! 

ਇਿ ਿਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ (National Youth Week) 1 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਤਿੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ 

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ। 

ਇ  ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਿ ਤਰਹਾਂ  ੋਣਗੇ। 

ਡੀ.ਜ.ੇ ਪਲੂ ਪਾਰਟੀ (DJ Pool Party) 

 ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 3 ਮਈ | ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

10 ਤੋਂ 18 ਿਾਲ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ 
ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਪਾਰਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਡੀ.ਜੇ. ਅਤੇ ਪੂਲ ਇਨਫਲੇਟੇਬ੍ਲਿ ਵੀ  ੋਣਗੇ। 

ਆਉਟਡੋਰ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ (Outdoor Movie Night) 

 ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 4 ਮਈ | ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ* 

10 ਤੋਂ 18 ਿਾਲ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨ ਿੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਿ ਪਾਰਕ (Century Gardens Park) ਆਉਟਡੋਰ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ ਲਈ 

ਆਪਣ ੇਕੰਬ੍ਲ ਅਤੇ ਕੁਰਿੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਆ ਿਕਦੇ  ਨ। ਇਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੌਪਕੋਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

 ੈ। 

*ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਤ 8 ਵਜ ੇਤਿੱਕ ਪ ੰੁਚੋ। 

ਪਲਾਰਨੰਗ ਫਾਰ ਯਰੋ ਰਫਊਚਰ (Planning for Your Future) 

 ਐਤਵਾਰ, 5 ਮਈ | ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱਕ  

14 ਤੋਂ 18 ਿਾਲ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨ ਕੈਿੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

ਜੁੜ ਿਕਦੇ  ਨ। ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਮਰ ਮਾਨ ਿਪੀਕਰ, ਰਰਰਜਉਮੇ ਰਲਖਣ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਇੰਟਰਰਵਊ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, 

ਭਰਤੀ ਮੇਲਾ (ਰਰਕਰੂਟਮੈਂਟ ਫੇਅਰ) ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਪਿੱਜ਼ਾ ਰਮਲਣ ਰਜ ੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ  ੋਣਗੀਆਂ।  



 

 

ਯਥੂ ਨਾਈਟਿ (Youth Nights) 

ਰਿਟੀ ਨੇ 6 ਤੋਂ 17 ਿਾਲ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ  ਫ਼ਤਾਵਾਰ ਯੂਥ ਨਾਈਟਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ  ੈ।  ਰ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਪਰਤੀ 
ਰਵਅਕਤੀ $2 ਦੀ ਫੀਿ ਦ ੇਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਤੰਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ: ਕੈਿੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Cassie Campbell 

Community Centre), ਿੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਿ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Century Gardens Recreation Centre) ਅਤੇ ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਿੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਿਪੋਰਟਿ, ਡਾਂਰਿੰਗ ਆਰਦ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਯੂਥ ਨਾਈਟਿ 

ਬ੍ਾਰੇ  ੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.brampton.ca/youth ਤ ੇਜਾਓ। 

 ਵਾਲਾ 

“ਇਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਿਿੱ ਖਣ, ਰਵਕਰਿਤ  ੋਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਮੁ ਿੱਈਆ ਕਰਕ ੇਉ ਨਾਂ ਲਈ ਰਿ ਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ 

ਸ਼ਰ ਰ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾ ੰੁਦੇ  ਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦ ੇਿਮਾਰੋ  ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ 

ਤਰੀਕਾ  ੈ -ਇ ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ  ੋਣ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ ਕਰਨ ਲਈ – ਆਉਟਡੋਰ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ, ਕੈਰੀਅਰ ਪਲਾਰਨੰਗ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ ਆਰਦ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ।” 

      -     ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ  ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਿਾਨੰੂ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

 

 ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2Fyouth&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C69af3cde9c4148c473d008d6c1b07758%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909362983549610&sdata=p%2FUdz6gIknEioSi0whnZ%2FXA6VNnB7gg8siobXBqH%2Bgk%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

