
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે    

    

            

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન યોજે છે પહલે વહલેો યવુા રિન (યથુ ડ)ે, જેમાાં યવુાધનન ેટકેો આપવા તથા તમેના 

િશસતતકિણ માટ ેઓનલાઇન ઇવને્ટ હશ ે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (21 ઑગસ્ટ 2020) – ગુરૂવાિ, િપ્ટેમ્બિ 3ના િોજ બપોિ ે12 થી 3 વાગ્યા િુધી િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનનો COVID-

19 યુથ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ િજૂ કિ ેછે યુવા રિન (યુથ ડે)! અમાિી િાથે ઘણાાં બધાાં વતતાઓની િોમાાંચક વાતો અન ેઓનલાઇન સ્રીમ કિવામાાં 

આવનાિ િવાલજવાબ િત્રમાાં જોડાવ. 

સિટી ટીવીનાાં રિસસ્ટના હોવોિનની જે િજૂઆત છે તે યુથ ડે એવી વચુટઅલ જગ્યા છે જયાાં યુવા લોકોન ેઆશા જગાડતી, િામનો કિવાની િીતો 

શીખવતી તમેજ 2020માાં પ્રેરિત થતા િહવેાની વાતો િાાંભળવા મળશ.ે મેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown), સિટી કાઉસન્િલિ 

શેિમેન સવસલયમ્િ (Charmaine Williams) અન ેસિટી કાઉસન્િલિ હિરકિત સિાંઘના વતતવ્યો િાાંભળી શકાશ ેતેમજ નીચે આપેલ પાાંચ 

સવસશષ્ટ સવષયો પિ પાાંચ સવશષેજ્ઞ વતતાઓના ઉદ્બોધનો િાાંભળી શકાશે. 

• BELL િજૂ કિ ેછે મેન્ટલ હલે્થ (Mental Health) - સવશષેજ્ઞ યોનાહ બડ પાિેથી વ્યગ્રતા પિ કાબ ૂમેળવવા પ્લાન બી જાણવા 

મળશ ે

• વન વૉઇિ વન ટીમ યુથ સલડિશીપ ઓગટનાઇઝેશનના િ ાંસ્થાપક ઓલાટન્ડો બોવન વાંશવાિ-સવિોધ સવશ ેબોલશ ે

• LGBTQ+ િમાનતા પિ બોલશે જાણીતા હોસ્ટ, લેખક અન ેસનમાટતા ડેસનયલ સપલ્લાઇ 

• ફેશન ગુરૂ િ િેન્ડી લાયન (The Sandy Lion) પ્રભાવકો િાથનેી પાિિર્શટતા સવશ ેબોલશ ે 

• પ્રેિણાિાયક વતતા એન્થની મકલીન બોલશ ેવૈસવધ્ય અને િમાવેસશતાથી હેિાનગતી પિ 

પ્રવતૃ્ત કિતા ખુલ્લા િવાલજવાબથી બપોિનુાં િત્ર િમાપ્ત થશ ેજેમાાં તમામ વતતાઓ ભાગ લેશ.ે 

બ્રૅમ્પટન યુથ ડેનુાં ગૌિવપણૂટ પ્રાયોજન થયુાં છે BELL, CN, RBC અને EB Games દ્વાિા. 

હાજિ િહેવા માટે િસજસ્રેશન જરૂિી છે. કપૃા કિીન ેઅહીં ઇમેલ કિો events@brampton.ca જેથી હાજિીની પુસષ્ટ કિી શકાય અન ે

ઇવેન્ટમાાં જોડાવા માટેલોસગન માસહતી મેળવી શકાય. િાંપણૂટ ઇવેન્ટ અન ેવતતાઓની સવગતો માટે અહીં મુલાકાત 

લો brampton.ca/bramptonyouthday . 

COVID-19 યથુ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ 

 

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 યુથ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટની આગવેાની સિટી કાઉસન્િલિ શેિમેન સવસલયમ્િ (Charmaine Williams) 

અન ેસિટી કાઉસન્િલિ હિરકિત સિાંઘ (Harkirat Singh) િાથે મળીને કિશ.ે િાંિાધનો અન ેટેકો પૂિો પાડીને, 40 થી વધ ુયુવા-િવેા આપતી 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=events@brampton.ca
http://www.brampton.ca/bramptonyouthday


 

 

સ્થાસનક િાંસ્થાઓ િાથ ેજોડાણ કિીને, યુવાનોન ેઘિ ેઓનલાઇન પ્રવતૃ્ત િાખીને ટાસ્ક ફોિટ COVID-19 િોગચાળા િિસમયાન 14 થી 29 ની 

વયના બ્રૅમ્પટનનાાં યુવાનોની જરૂરિયાતો પૂણટ કિશ.ે વધુ માસહતી માટે અહીં સતલક કિો . 

યથુ ફ્રને્ડલી કમ્યસુનટી ડસેઝગ્નશેન (Youth Friendly Community Designation) 

 

આ વષે, પ્લ ેવતિટ (Play Works) દ્વાિા સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને પ્લૅરટનમ સ્ટેટિ યુથ ફે્રન્ડલી કમ્યુસનટી ડેસઝગ્નેશન પ્રાપ્ત થયુાં જે 

પાતિટ એન્ડ રિરિએશન ઓન્ટારિયો દ્વાિા િહાય મેળવતો કાયટિમ છે. સિટીને ત્રીજી વખત તેમની યુવા સવકાિની તકો તિફની ઉત્કષૃ્ટ 

પ્રસતબદ્ધતા માટ ેપુિસ્કૃત કિવામાાં આવેલ છે અને ટોચનુાં પ્લ‘એરટનમ ડેસઝગ્નેશન મેળવનાિા ત્રણ િમિુાયો પૈકી એક બન્યુાં છે. વધુ જાણવા 

માટે અહીં સતલક કિો .  

અવતિણો 

“યુવાઓ માટેની તકોના આગવેાન તિીક,ે ફિી એક વખત બ્રૅમ્પટન આપણા િમાજના યુવાન લોકો માટનેો િહુ પ્રથમ યુવા રિન માટ ેમાગટ 

મોકળો કિી િહ્યા છે. COVID-19 િોગચાળા િિસમયાન બ્રમૅ્પટનના યુવાનોના સવકાિમાાં મિિરૂપ થવા અને અથટપણૂટ િીતે પ્રવતૃ્ત કિવા માટે 

COVID-19 યુથ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટનુાં િજટન કિવામાાં આવ્યુાં હતુાં. આ ઓનલાઇન ઇવને્ટ આ પ્રસતબદ્ધતાના િીધા પરિણામરૂપે થાય છે અન ે

હુાં બધાાંને આ પ્રેિણાિાયક કાયટિમમાાં બપોિ ેહાજિ િહવેા પ્રોત્િાસહત કરાં છુાં." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"અમાિા ધ્યાનમાાં છે કે 2020 નુાં વષટ બ્રૅમ્પટનના યુવાનો માટે પડકાિરૂપ િમય િહ્યો છે. COVID-19 યુથ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ દ્વાિા તમેની 

િાથેની વાતચીતના પરિણામ રૂપ ેઆ ઇવેન્ટ આપણા િમુિાયના જોિિાિ યુવાધનને ટેકો આપવા અને િશસતતકિણ કિવા માટ ેબનાવવામાાં 

આવી હતી. આપણા િમાજને શુાં જોઈએ છે તે અમ ેજાણયુાં છે અને અમ ેતેન ેઅાંજામ આપી િહ્યા છીએ. 

- શેિમેન સવસલયમ્િ, િીટી કાઉસન્િલિ, વૉડટ 7& 8, િહ પ્રમુખ, COVID-19 યુથ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

"બ્રૅમ્પટનના યુવાનો નીડિ, મહત્ત્વાકા  ક્ષી અન ેપ્રેિણાિાયક છે અન ેઅમે સવસશષ્ટ સવષયો પિ બોલવા માટ ેસનષ્ણાત વતતાઓન ેઆમાંસત્રત કયાટ છે 

જેથી તેમના ઉજવળ ભસવષ્યને મિિરૂપ થઈ શકાય અને આ ગસતન ેજાળવી શકાય. COVID-19 યુથ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ બ્રૅમ્પટન ખાતેના 

યુવાનોને મિિરૂપ થવા િમર્પટત છે.” 

- હિરકિત સિાંઘ, િીટી કાઉસન્િલિ, વૉડટ 9& 10, િહ પ્રમુખ, COVID-19 યુથ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનન ેયુવા રિનની િજૂઆત કિતા ગૌિવની લાગણી થાય છે જેમાાં આજના યુવાન માટે મહત્ત્વ અન ેિાંબાંધ ધિાવતા સવષયો 

િજૂ કિવા માટે િિપ્રિ વતતાઓની હિોળ છે. કાઉસન્િલ અને સિટીના કમટચાિીગણના િમપટણથી આ ઇવેન્ટનુાં આયોજન શતય બન્યુાં છે અને 

તમાિે તમેાાં ભાગ લેવો જ જોઇએ." 

https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

-30- 

કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાિટ છે લોકો. 

અમને ઊજાટ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આ કષટણનુાં કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપયાટવિણીય નસવનતા તિફ િોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીિાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસક્ષત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

  

સમરડયા િાંપકટ  

મોસનકા િુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડટનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િાંવાિ   

િીટી 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

