
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 

وتھ ویک کے سلسلے میں سٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی تقریبات میں شرکت کے مواقع نیشنل ی  
 ضائع نہ کریں

 ڈور مووی نائیٹ اور پالننگ فار ی ٔور فیوچر۔تقریبات میں شامل ہیں ڈی جے پ ول پارٹی، آٔوٹ 

  

 اپنا تیراکی کا سوٹ، کمبل اور ایک نوٹ بُک سمیٹیں! -( 2019اپریل  15برامپٹن، آن )

مئی تک کیا جا رہا ہے اور سٹی آف برامپٹن اس کو مشاغل بھری اور مفت تقریبات کے ذریعے  7تا  1اس سال نیشنل یوتھ ویک کا انعقاد 
 منا رہا ہے۔

 سرگرمیوں کی تفصیالت درج ذیل ہیں۔

 ڈی جے پ ول پارٹی

  8:30تا  7:30مئی | شام  3جمعہ  
سال تک عمر کے نوجوانوں کو ایک پُول پارٹی کے سلسلے میں گور میڈوز کمیونٹی سنٹر میں مدعو کیا جاتا ہے  18تا  10

 جو ایک مکمل ڈی جے اور پُول انفلیٹ ایبلز پر مشتمل ہو گی۔

 نائیٹآٔوٹ ڈور 

  8:30مئی | شام  4ہفتہ* 
سال تک عمر کے نوجوان ایک آٔوٹ ڈور مووی نائیٹ، بمعہ مفت پاپ کونز اور ڈرنکس، میں شرکت کرنے کے  18تا  10

 لیے اپنے کمبل اور کرسیاں سینچری گارڈنز پارک میں ال سکتے ہیں۔

 بجے تک تشریف لے آئیں۔ 8*اپنی جگہ قابو کرنے کے لیے براہ کرم شام 

 الننگ فار ی ٔور فیوچرپ

  6:30تا  4:30مئی | شام  5اتوار 
سال تک عمر کے نوجوان ایک مہمان مقرر کو سننے، ریزیومے لکھنے کی ورکشاپ، انٹرویو کی مہارتوں اور  18تا  14

ارے مشوروں کی ورکشاپ، مالزمتوں کے میلے اور ایک مفت پیزا کے لیے ہمارے ساتھ کیسی کیمبیل کمیونٹی سنٹر میں ہم
 ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔

 ی وتھ نائیٹس

سال عمر تک کے نوجوان کے لیے ہفتہ وار یُوتھ نائیٹس کا انعقاد کر رہا ہے نوجوانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ہر جمعہ  17تا  6سٹی 
ونے کے لیے برامپٹن کے میں اسپورٹس، ڈانس، گیمز اور دیگر دلچسپ مشاغل سے لطف اندوز ہ 2بجے تک فی کس $ 9تا  6کے دن شام 

ھ تین  ریکریئیشن سنٹرز میں تشریف الئیں: کیسی کیمبیل کمیونٹی سنٹر، سنچری گارڈنز ری کرئیشن سنٹر اور گور میڈوز کمیونٹی سنٹر۔  یُوت
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/youth نائیٹس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے

 اقتباس

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/youth&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|69af3cde9c4148c473d008d6c1b07758|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909362983549610&sdata=p/Udz6gIknEioSi0whnZ/XA6VNnB7gg8siobXBqH+gk=&reserved=0


 

 

"برامپٹن میں ہم اپنے نوجوانوں کو سیکھنے، بہترین پرورش  اور کھیل کے مواقع فراہم کر کے، ہم اپنے شہر کو بچوں کے لیے ایک 
سرگرمیاں فراہم کرنے کا ایک شاندار صحت مندانہ اور محفوظ جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ نیشنل یوتھ ویک بچوں کو دلچسپ مشاغل اور مفت 

تاکہ شرکت کے لیے  -جس میں آٔوٹ ڈور مووی نائیٹ، مستقبل کی منصوبہ بندی اور ایک تفریح بھری پُول پارٹی شامل ہو گی  -موقع ہے 
 نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور وہ لطف اندوز بھی ہوں۔"

 میئر پیٹرک برأون      -      
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 پر فالو کریں۔ انسٹاگرام ، اور فیس بک ،ٹوئٹر  یا ہمیں  www.brampton.ca آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں سٹی

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|69af3cde9c4148c473d008d6c1b07758|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909362983549610&sdata=SlKaURyU/HEYOgePzpXEMOfiVWVcNq1/NBECDisVZRQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|69af3cde9c4148c473d008d6c1b07758|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909362983559619&sdata=EFNWEeZz6blkUISnHRsg12n0iluXh+SRmsyd1Js0Lxg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|69af3cde9c4148c473d008d6c1b07758|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909362983559619&sdata=gAHf80pXDRDixNXR1bvz2JSnNET/+NLzsUEEzg4zidg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|69af3cde9c4148c473d008d6c1b07758|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636909362983569628&sdata=WIbFH/26hahQiOAgiPWrFpVc325HYx6l9MKyRzvt5uE=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

