
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

 

ઓન્ટરેિયોમ ાં જુવ નિય ઓ મ ટ ેસૌથી અિકુળૂ સમદુ યોમ ાંિ  એક તિીક ેબ્રમે્પટિિ ેઓળખ મળી 

 

 
બ્રેમ્પટિ, ઓન્ટેરિયો (મ ે7, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટિિે પ ર્કસસ એન્ડ રિરિએશિ ઓન્ટેરિયો દ્વ િ  સહ યક ક યસિમ, પ્લૅ વર્કસસ તિફથી ફિી 

એકવ િ પ્લેરટિમ યુથ ફ્રને્ડલી કમ્યુનિટી પદ મળયુાં છે. 

 

જુવ નિય ઓિે વૃનદ્િ અિ ેનવક સિી તકો આપવ  સીટીિી પોત િી ઉત્કૃષ્ટ કરટબદ્િત  મ ટેિી ઓળખ ત્રીજી વખત મળી છે, અિે બ્રેમ્પટિ 

આ વર્ષ ેટોચિુાં પ્લેરટિમ પદ મેળવિ િ ત્રણ સમદુ યોમ ાંિો એક સમુદ ય બન્યો છે. 

 

યુથ ફ્રને્ડલી કમ્યુનિટી પદ આખ  ઓન્ટેરિયોમ ાં 13 થી 19 વર્ષસિી ઉંમિિ  જુવ નિય ઓિી અજોડ જરૂરિય તોિે ઓળખત  સમુદ યોિ ેદિ ત્રણ 

વર્ષ ેઆપવ મ ાં આવ ેછે, અિે ખ તિી કિે છે કે તઓે કળ , મિોિાંજિ અિ ેિ ગરિક સહભ નગત મ ાં શે્રણીબદ્િ આગવે િી અિ ેપ્રવૃનિ તકો સુિી 

સતત પહોંચી શક.ે સમુદ યોએ દસ જુવ િ-અિુકૂળ મ પદાંડોમ ાંથી ઓછ મ ાં ઓછ ાં સ ત સાંતોર્ષવ િ  િહે છે. તમ મ દસ મ પદાંડ સાંતોર્ષિ િિે 

પ્લેરટિમ સ્ટેટસ મળે છે. હ લમ ાં, ઓન્ટેરિયોમ ાં 47 જેટલ  સમુદ યોિે જુવ નિય ઓ મ ટે અિકુૂળ તિીક ેઓળખવ મ ાં આવ્ય  છે.  

 

બ્રેમ્પટિ 13 થી 19 વર્ષસિી ઉંમિિ  58,800 જુવ નિય ઓિુાં ઘિ છે, જેમ ાંિ  43,111 લ ગુ પડત  સીટીિી આગેવ િીિ  ક યસિમો જેમ ક,ે 

મે મનહિ મ ાં િેશિલ યુથ વીકમ ાં સહભ ગી થ ય છે.  

 

બ્રેમ્પટિિી શે્રણીબદ્િ સાંસ્થ ઓ અિ ેસમદુ યમ ાં સેવ  ભ ગીદ િોએ પણ આ વર્ષસિુાં પદ મેળવવ મ ાં ફ ળો આપ્યો છે. પૂિી ય દી જોવ  અહીં 

નર્કલક કિો. 

 

પ્લૅ વર્કસસ જુવ નિય ઓિ  ભનવષ્ય નવશ ેચચાંનતત સાંસ્થ ઓિુાં એક સમહૂ છે અિ ેસમગ્ર ઓન્ટેરિયોિ  સમુદ યોમ ાં જુવ નિય ઓિી સ મેલગીિી 

વિ િવ  સ થે મળીિ ેક યસિત છે. પ્લૅ વર્કસસ ભ ગીદ િોમ ાં સ મેલ છે: 4-H ઓન્ટેરિયો; આર્ટસસ િટેવકસ ફોિ નચલ્ડ્રિ એન્ડ યુથ; બોય્સ એન્ડ ગલ્ડ્સસ 

ર્કલબ્સ ઓફ કિેેડ  – સેન્રલ િીજીયિ; ઓરફય ; પ ર્કસસ એન્ડ રિરિએશિ ઓન્ટેરિયો; YMCA (વ ય.એમ.સી.એ.) ઓન્ટેરિયો. 

 

અવતિણો (ર્કવૉર્ટસ): 

 

“િેશિલ યુથ વીક આવી િહ્ુાં છે, અિ ેતકો આપત  શહેિ તિીક,ે અમે અમ િ  જુવ નિય ઓિ ેશીખવ , નવકસવ  અિ ેિમવ  દેવ  સીમ  િનહત 

જગ્ય ઓ પૂિી પ ડવ  કરટબદ્િ છીએ. અમ ેઓન્ટેરિયોમ ાં જુવ નિય ઓ મ ટે અિકુૂળ સમુદ ય તિીક ેઆ પદ ફિી એકવ િ હ ાંસલ કિવ મ ાં ગૌિવ 

અિભુવીએ છીએ, અિે હુાં તે મેળવવ મ ાં મદદરૂપ થવ મ ાં મહત્વિી ભૂનમક  ભજવિ િ આપણ ાં ઉત્કૃષ્ટ સ મુદ નયક ભ ગીદ િોિો આભ િ 

મ િવ  ઇચછુાં છુાં. આ અજમ યશિ  સમય દિનમય િ, હુાં બ્રમે્પટિમ ાં જુવ નિય ઓિ ેસીટીિી સોનશયલ ચેિલોિ ેઅિુસિવ  અિે પ્રવિૃમય 

િહેવ  શે્રણીબદ્િ વચયુસઅલ (વ સ્તનવક) પ્રવૃનિઓ મ ટ ેવબેસ ઇટ brampton.ca જોવ  પ્રોત્સ નહત કરાં છુાં.” 

 

- પૅરરક બ્ર ઉિ (Patrick Brown), મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટિ 

 

“ત જેતિમ ાં, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટિ ેપોત િી પહેલી યુથ એંગજેમેન્ટ સ્રેટેજી િજૂ કિી, જે જુવ નિય ઓ મ ટ,ે જુવ નિય ઓ દ્વ િ  – 

ઓન્ટેરિયોમ ાં તિે  પ્રક િિી પહેલી વ્યૂહિચિ  છે. સીટી સ્ટ ફ બ્રમે્પટિમ ાં જુવ નિય ઓિુાં સશનર્કતકિણ કિવ  સમર્પસત છે અિે અમ ેક યસિમો 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
http://www.playworkspartnership.ca/


 

 

અિ ેપહેલ નવકસ વતી વખત ેજુવ નિય ઓિી િજિિે ધ્ય િમ ાં લેવ િુાં ચ લુ િ ખયુાં છે. અમે જુવ નિય ઓ સ થ ેપ્રવૃિમય થઇિ ેઅમ િી 

અનવિત ક મગીિી મ ટ ેભ નવ વર્ષોમ ાં આ સન્મ િ મેળવવ િુાં ચ લુ િ ખવ  આશ વ દી છીએ.” 

 

- ડેનવડ બ રિક (David Barrick), ચીફ એડનમનિસ્રેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટિ 

 

“આ શહિેો અિ ેિગિોએ જુવ નિય ઓિી સ મેલગીિી મ ટે સમગ્ર સમુદ યિ ેઆવિી લેતો અનભગમ દેખ ડ્યો છે. તઓેએ જુવ નિય ઓ હોય 

ત્ય ાં તેઓિ ેમળવ  અિ ેતેઓિ ેઅવ જ ઉઠ વવ  અિ ેનિણસય લેવ મ ાં સરિય ભૂનમક  આપવ  િોંિપ ત્ર પ્રયત્િો કય સ છે. જુવ નિય ઓિ ે

આગેવ િી ભૂનમક ઓ ભજવવ  અિ ેતેઓિે પોત િી સ્કૂલો, પ ડોશ અિે સમુદ યોિ  એકાંદિ ેઆિોગ્ય અિ ેગનતશીલત મ ાં ફ ળો આપવ  

સશર્કત કિવ મ ાં આવી િહ્ ાં હોવ થી અમે સિસ પરિણ મો મેળવી િહ્ ાં છીએ.” 

 

- કૅથી ડિેયિ (Cathy Denyer), સીઇઓ, પ ર્કસસ એન્ડ રિરિએશિ ઓન્ટેરિયો  
 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

  

 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ  

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

