ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

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

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ ਡੀ.ਜੇ. ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ, ਆਉਟਡੋਰ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ ਅਤੇ ਪਲਾਰਨੰਗ ਫਾਰ ਯੋਰ ਰਫਊਚਰ।

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਆਪਣਾ ਿਰਵਮਿੂਟ, ਕੰ ਬ੍ਲ ਅਤੇ ਨੋਟਬ੍ੁਿੱ ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ!
ਇਿ ਿਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ (National Youth Week) 1 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਤਿੱ ਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰ ੀ ੈ।
ਇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ੋਣਗੇ।
ਡੀ.ਜੇ. ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ (DJ Pool Party)


ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, 3 ਮਈ | ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ
10 ਤੋਂ 18 ਿਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ
ਲਈ ਿਿੱ ਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ। ਪਾਰਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਡੀ.ਜੇ. ਅਤੇ ਪੂਲ ਇਨਫਲੇ ਟੇਬ੍ਲਿ ਵੀ ੋਣਗੇ।

ਆਉਟਡੋਰ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ (Outdoor Movie Night)


ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 4 ਮਈ | ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ*
10 ਤੋਂ 18 ਿਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਿ ਪਾਰਕ (Century Gardens Park) ਆਉਟਡੋਰ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਕੰ ਬ੍ਲ ਅਤੇ ਕੁਰਿੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਆ ਿਕਦੇ ਨ। ਇਿੱ ਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੌਪਕੋਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ
ੈ।

*ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਪ ਚੋ
ੁੰ ।
ਪਲਾਰਨੰਗ ਫਾਰ ਯੋਰ ਰਫਊਚਰ (Planning for Your Future)


ਐਤਵਾਰ, 5 ਮਈ | ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ
14 ਤੋਂ 18 ਿਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਿੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੇ ਨਾਲ
ਜੁੜ ਿਕਦੇ ਨ। ਇਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕ ਮਰ ਮਾਨ ਿਪੀਕਰ, ਰਰਰਜਉਮੇ ਰਲਖਣ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਇੰ ਟਰਰਵਊ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ,
ਭਰਤੀ ਮੇਲਾ (ਰਰਕਰੂਟਮੈਂਟ ਫੇਅਰ) ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਪਿੱ ਜ਼ਾ ਰਮਲਣ ਰਜ ੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ੋਣਗੀਆਂ।

ਯੂਥ ਨਾਈਟਿ (Youth Nights)
ਰਿਟੀ ਨੇ 6 ਤੋਂ 17 ਿਾਲ ਦੇ 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 ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਤੰ ਨ 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, ਡਾਂਰਿੰ ਗ ਆਰਦ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਿਿੱ ਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ। ਯੂਥ ਨਾਈਟਿ
ਬ੍ਾਰੇ ੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.brampton.ca/youth ਤੇ ਜਾਓ।
ਵਾਲਾ
“ਇਿੱ ਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਿੱ ਖਣ, ਰਵਕਰਿਤ ੋਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁ ਿੱ ਈਆ ਕਰਕੇ ਉ ਨਾਂ ਲਈ ਰਿ ਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱਰਖਅਤ
ਸ਼ਰ ਰ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾ ਦੇ
ੁੰ
ਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਿਮਾਰੋ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕਾ ੈ -ਇ ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ੋਣ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ ਕਰਨ ਲਈ – ਆਉਟਡੋਰ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ, ਕੈਰੀਅਰ ਪਲਾਰਨੰਗ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਰੰ ਜਕ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ ਆਰਦ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
-30-

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਿਾਨੂੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੀਡੀਆ ਿੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal)

ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡ
ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

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

