ત્વરિત જાહેિાત માટે

સીટીના િાષ્ટ્રીય યુવા સપ્તાહ (National Youth Week)ના રોમાાંચક પ્રસાંગોમાાં હાજરી આપવી ચુકશો નહીં

પ્રસંગોમાં સામેલ છે ડીજે પૂલ પાટી, આઉટડોર મૂવી નાઇટ અને તમારા ભવવષ્ય માટેની યોજનાઓ ઘડવા
વવષયક પ્રવૃવિઓ.
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (15 એવપ્રલ 2019) – હાથમાાં લઈ લો તમારો વવવમસૂટ, ઓઢવાની ચાદર અને એક નોટબૂક!
આ વષે, રાષ્ટ્રીય યુવા સપ્તાહ (National Youth Week) નુાં આયોજન મે 1થી 7 સુધી થયુાં છે અને સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન તે આનાંદ
ઉલ્લસથી અને વન:શુલ્ક પ્રસાંગો યોજીને ઉજવી રહ્ુાં છે .
આ છે પ્રવૃવિઓની યાદી.
ડીજે પૂલ પાટી


શુક્રવાિ, મે 3 | સાાંજે 7:30 થી 8:30
10 થી 18 વચ્ચેના યુવાધનને DJ અને પૂલના ઇન્્લેટેબલ્સ જે વી વવતુઓ સવહતની ઉજવવામાાં આવનાર પૂલ પાટીમાાં ગોર
મેડોઝ કમ્યુવનટી સેંટર ખાતે આમાંત્રણ આપવામાાં આવે છે .

આઉટડોિ મૂવી નાઇટ


શવનવાિ, મે 4 | સાાંજે 8:30 વાગ્યે*
10 થી 18 વચ્ચેનુાં યુવાધન મફત પૉપકોનન અને ડ્રાંકસ
્ સાથેની એક આઉટડોિ મૂવી નાઇટ માટે સેંચુિી ગાડડન્સ પાકડ પિ પોતાના
બ્લૅંકેટ્સ અને ખુિશીઓ લઈને આવી શકે છે .

*પોતાની જગ્યા મેળવી લેવા કૃપા કરીને સાાંજે 8 વાગ્યા સુધીમાાં આી રહેશો.
તમાિા ભવવષ્યનું આયોજન


િવવવાિ, મે 5 | સાાંજે 4:30 થી 6:30
14 થી 18 વચ્ચેના યુવાનો ગેસ્ટ સ્પીકિ, રેઝ્યુમે લેખન વકનશોપ, ઇન્ટરવ્યૂ કૌશલ્યો અને સૂચનોની વકનશોપ, રોજગાર મેળો,
અને મફત વપત્ઝા માટે કેવસ કૅમ્પબેલ કમ્યુવનટી સેંટર (Cassie Campbell Community Centre) પર અમારી સાથે
જોડાઇ શકે છે .

યૂથ નાઇટ્સ
સીટી 6 થી 17 વર્નની વયના યુવાન લોકો માટે સાપ્તાવહક યૂથ નાઇટ્સના યજમાન બની િહ્યા છે . દર શુક્રવારે વ્યવતત દીઠ $2માાં સાાંજે 6 થી
9 સુધી યુવાનોને રમતગમત, ડાનન્સાંગ અને રમતો રમવા સાથે બીજી ઘણી બધી વવતુઓ માણવા ત્રણ બ્રૅમ્પટન રરરક્રએશન સેંટરો પર આવવાનુાં
આમાંત્રણ છે : કેવસ કૅમ્પબેલ કમ્યુવનટી સેંટર (Cassie Campbell Community Centre), સેંચુરી ગાડનન્સ રરરક્રએશન સેંટર (Century
Gardens Recreation Centre) અને ગોર મેડોઝ કમ્યુવનટી સેંટર (Gore Meadows Community Centre). યૂથ નાઇટ્સ

વવશે વધુ જાણકાિી મેળવવા અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/youth.
ક્વોટ
"અહીં બ્રૅમ્પટનમાાં, અમારે અમારા યુવાનો માટે તેઓને શીખવાની, વવકસવાની અને રમવાની તકો પૂરી પાડીને એક આરોગ્યપ્રદ અને સુરવિત
શહેર બનાવવુાં છે . રાષ્ટ્રીય યૂથ સપ્તાહ એટલે યુવાનોને વધાવી લેવાનો જોરદાર માગન છે જે માં એ લોકોને ગમ્મતભિી અને વનિઃશુલ્ક પ્રવૃવિઓ
આપવામાં આવે – પછી તે આઉટડોર મૂવી નાઇટ હોય કે કારરકદી આયોજન હોય કે મનોરાંજનથી ભરપુર પૂલ પાટી હોય – જે થી યુવાનો
આનાંદ લેતા લેતા તેમાાં સામેલ થવા પ્રોત્સાવહત થાય.

- મેયર પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)
-30સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન વવશે વધુ માવહતી માટે અહીં મુલાકાત લોwww.brampton.ca અથવા અમને ફોલો કરો Twitterપિ, Facebookપિ, અને Instagramપિ.

વમરડયા સંપકડ:
મોવનકા દુગ્ગલ
કોઓર્ડડનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ
વ્યૂહાત્મક સંવાદ
સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

