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 (National Youth Arts Week(/ نیشنل یوتھ آرٹس ویک )National Youth Weekنیشنل یوتھ ویک )

 2016مئی  7تا  1

 
نیشنل یوتھ ویک مئی تک ہونے والے  7( کی طرف سے یکم سے لے کر City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )برامپٹن اونٹاریو: 

(National Youth Week)  اور( نیشنل یوتھ آرٹس ویکNational Youth Arts Week)  کے سلسلے میں بہت سی دلچسپ تقریبات کا

سال کی عمر تک کے نوجوانوں کو اپنے فن، خدمت خلق، کھیلوں اور قائدانہ صالحیت کے ذریعے  24سے لے کر  12اہتمام کیا گیا ہے۔ 

 سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ے بہت سی مفت معاشرے میں اپنا حصہ بٹانے کا موقع فراہم کرنے کے لی

 

 اس کی خاص خاص باتوں میں شامل ہیں:

 ( گیج پارکGage Park میں یکم مئی کو دوپہر )4بجے سے شام  12 ( بجے تک یوتھ ویکYouth Week کی افتتاحی تقریب )

(، اور انفلیٹ ایبل گیمز live entertainmentاینٹرٹینمنٹ )ئیو جس میں برامپٹن کی کمیونٹی کے نوجوانوں کی طرف سے ال

(inflatable gamesشامل ہوں گے۔ ) 

 ( موسیقی کی تعلیم کو فروغ دینے کےلیے سکولوں اور کمیونٹی کوائرزcommunity choirs کے )بجے  11مئی کو صبح  2

 (۔Music Monday concert( میں میوزک منڈے کنسرٹ )Garden Squareگارڈن سکوائر )

 ( گور میڈوزGore Meadows میں )6:30تا  4مئی کو شام  3 ( یوتھ نیشن ایپری سی ایشنYouth Nation Appreciation جس )

( انٹرایکٹو گیمز face and hand artمیں دلچسپ سرگرمیاں اور ورکشاپس شامل ہوں گے جیسا کہ ڈانس، فیس اینڈ ہینڈ آرٹ، )

(interactive games اور )( چیلنجز، پاور آف ونPower of ONE( اور ٹیم بلڈنگ )team buildingکی سرگرمیاں۔ ) 

 ( گارڈن سکوائرGarden Square میں )بجے تک اختتامی تقریب جس میں شامل ہوں گے  5بجے سے شام  12مئی کو دوپہر  7

 (۔flash mobشوقیہ فنکاروں کے مظاہرے )( اور Battle of the Bands( بیٹل آف دی بینڈز )talent showcaseٹیلنٹ شوکیس )

 

(، Rose Theatre(، روز تھیٹر )City Hallتقریبات اور سرگرمیوں کا سلسلہ پورے ہفتے جاری رہے گا جس میں شامل ہوں گے سٹی ہال )

رے ہفتے کے (۔ پوvisual arts showcasesمیں بصری فنون کے مظاہرے ) PAMA( اور Brampton Libraryاور برامپٹن الئبریری )

 environmental(، ورکشاپس، کھیلوں، آرٹس اور ماحولیاتی سرگرمیوں )drop-insدوران کمیونٹی سنٹرز میں بہت سے ڈراپ انز )

activities میں حصہ لینے کا موقع دستیاب ہو گا۔ تفصیالت کے لیے مالحظہ کریں )nywwww.brampton.ca/ 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 

 برائے میڈیارابطہ 
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/nyw
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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