
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

બ્રમૅ્પટન ઉજવશ ેવર્ચઅુલ િાષ્ટ્રીય યચવા સપ્તાહ (National Youth Week) મ ે1લી થી 7મી સચધી 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (27 એપ્રિલ 2021) – પ્રસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન મ ે1લી થી 7મી સચધી વર્ચુઅલ ઇવેન્્સના સથવાિ ેઉજવશે િાષ્ટ્રીય યચવા 

સપ્તાહ (National Youth Week). િાષ્ટ્રીય યચવા સપ્તાહ (National Youth Week) યચવા વર્ ુઅને તમેની સમાજમાાં સરિય 

સહભાપ્રર્તાની ઉજવણી કિવા માટે સમર્પુત છે. 

 

યચવાનોને અમાિી સાથ ેતમેજ અમાિા ભાર્ીદાિો સાથે આખા સપ્તાહ દિપ્રમયાન થનાિ 40 પ્રનિઃશચલ્ક વર્ચુઅલ ઇવને્્સમાાં જોડાવાનચાં આમાંત્રણ 

છે જેમાાં સામેલ છે રકક ઓફ ઇવને્ટ જે મે 1લીના િોજ સાાંજે 1 થી સાાંજે 5 સચધી હાથ ધિાશ.ે નેતૃત્વ, માનપ્રસક સ્વાસ્્ય, ઉદ્યમવૃપ્રિ, 

સામાપ્રજક િવિૃતા અન ેબીજી ઘણી બાબતો પિ િેિણાદાયી વક્તાઓને સાાંભળો અને તઓે સાથે જોડાઓ.  

 

વ્યાયામના વર્ો, સ્વ-સાંભાળ વકુશોપ અન ેમાનપ્રસક આિોગ્ય તેમજ યચવા પ્રહમાયત અાંર્નેી ર્ર્ાુઓ સપ્રહતના વર્ચઅુલ સત્રો માટ ેનોંધણી કિો. 

શેરિડન કૉલેજના પોસ્ટ સેકન્ડિી એડ્યચકેશન મેળવવા અાંર્ેના ઇવેન્ટમાાં જોડાઓ; પાંજાબી સામાપ્રજક આિોગ્ય સવેાઓના િોજર્ાિ આપવાના 

ઇવેન્ટમાાં સહભાર્ી થાવ અન ેશેફ રિક મથારૂ પાસેથી પકોડા બનાવતા પણ શીખો જેઓ ફૂડ નેટવકુ કૅનડેાના િેપ્રસપ્રપ ટ ૂરિપ્રર્ઝના એક સમયના 

પ્રવજેતા છે.  

 

િસ્તચત ઇવેન્્સમાાં સામેલ છે મ ે૧લી એ રકક ઓફ ઇવેન્ટ, મ ે3જીએ વી પ્લે ટ ૂ- ર્લ્સુ એન્ડ પ્રવમેન ઇન સ્પો્સ ુલીડિશીપ કોન્ફિન્સ અને મે 

7મીએ એક વર્ચઅુલ ડાન્સ. િસ્તચત ઇવને્્સમાાં હાજિ િહનેાિને મફત પ્રમરડયમ વન-ટોપપાંર્ ડોપ્રમનો પ્રપત્ઝાનો કચપન કોડ િાપ્ત થશ ેઅન ેસાથ ે

જ જોિદાિ પારિતોપ્રિક જીતવાનો અવસિ મળશ ેજેમક ેEB ર્મે્સ પ્રર્ફ્ટ કાડ,ુ પ્રનન્ટેન્ડો પ્રસ્વર્ કોન્સોલ િાઇઝ પૅક, અન ેડોપ્રમનો પ્રપત્ઝા 

િાઇઝ પકૅ. ડોપ્રમનોના પારિતોપ્રિકો ફક્ત બ્રૅમ્પટનમાાં આવેલ લોકેશનો પિ જ વટાવી શકાશ.ે 

 

િત્યેક ઇવેન્ટ માટ ેિપ્રજસ્રેશન કિાવવચાં આવશ્યક છે! આખા સમયપત્રક અને આ પ્રનિઃશચલ્ક સત્રોમાાં િપ્રજસ્ટિ કિાવવા માટ ેઅહીં પ્રક્લક કિો. 

 

ર્ૂકતા નહીં! ડાન્સ કિો, આર્ળ વધો અન ેસ્પોરટફાય પિ આપણા િાષ્ટ્રીય યચવા સપ્તાહના પ્લેપ્રલસ્ટથી ઉજવણી કિો. સાાંભળવા માટ ેઅહીં 

પ્રક્લક કિો  

 

બ્રમૅ્પટન ફાયિની વર્ચઅુલ ફાયિ સ્ટશેન ટિૂ  

શચાં તમને ક્યાિેય થયચાં છે ક ેફાયિ સ્ટશેનની અાંર્િ કવેચાં હશ?ે ર્ચરૂવાિ 06 મ ે2021ના િોજ સાાંજે 06:30 થી સાાંજે 07:15 બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ 

ઇમજુન્સી સર્વુપ્રસસ સાથે ફાયિ સ્ટેશનની ટૂિ માટ ેજોડાઓ. બ્રમૅ્પટનના અપ્રગ્નશામક સૈપ્રનકો તમને એક જોિદાિ મચસાફિી કિાવશ,ે જયાાં તેઓ 

વાપિ ેતે ઓજાિોથી માાંડીન ેતમેન ેકટોકટીઓ વખત ેસચિપ્રિત િાખે છે તેવા સિાંજામનો પરિર્ય કિાવશ!ે Q&A માટ ેતમાિા િશ્નો લેતા આવશો. 

અહીં િપ્રજસ્ટિ કિાવો.    

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://open.spotify.com/playlist/6IixLUC8DQb9rkqekmF95M?si=c37ca0c894084453&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/6IixLUC8DQb9rkqekmF95M?si=c37ca0c894084453&nd=1
https://brampton.webex.com/webappng/sites/brampton/meeting/info/dbc12141fb4a471fb47eb78fc5bf460f?isPopupRegisterView=true


 

 

દ િોઝ ખાત ેસેંટિ સ્ટજે કન્ઝિવટેિી 

િાષ્ટ્રીય યચવા સપ્તાહ દિપ્રમયાન દ િોઝ બ્રમૅ્પટન 2020-2021 સેંટિ સ્ટેજ કન્ઝિવેટિીના સહભાર્ીઓને સોશ્યલ પ્રમરડયા માિફતે ર્મકાવશ,ે 

જે બ્રમૅ્પટનના યચવા કલાકાિો માટ ેએક તાલીમલિી અન ેવ્યવસાયલિી પ્રવકાસનો કાયુિમ છે. આ વસાંત ૠતચમાાં તમેના અાંપ્રતમ િદશનુ માટ ે

સહભાર્ીઓ તૈયાિી કિી િહ્યા છે. વધચ માપ્રહતી માટે અહીં પ્રક્લક કિો. 

 

યચવાનો માટ ેઇન્સ્ટાગ્રામ લાઇવ ર્ટૅ 

િાષ્ટ્રીય યચવા સપ્તાહની ઉજવણીમાાં એપ્રિલની 30મીએ સાાંજે 6 વાગ્યે મેયિ પેરરક બ્રાઉન, કાઉપ્રન્સલિ શેરમેન પ્રવપ્રલ્લઅમ્સ અન ેપ્રસટી 

કાઉપ્રન્સલિ હિરકિત પસાંઘ સાથે જોડાઇને આવનાિ વર્ચુઅલ િવૃપ્રિઓ પ્રવશ ેસાાંભળો અન ેછેલ્લામાાં છેલ્લા COVID-19 િપ્રતબાંધોની ર્ર્ા ુ

કિો. વાતાુલાપ મેયિ બ્રાઉનના એકાઉન્ટ @patrickbrownont પિથી િસારિત થશે. 

 

COVID-19 યચથ સપોટ ુટાસ્ક ફોસ ુ

પ્રસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 યચથ સપોટુ ટાસ્ક ફોસનુી આર્વેાની પ્રસટી કાઉપ્રન્સલિ શેરમેન પ્રવપ્રલયમ્સ (Charmaine Williams) 

અન ેપ્રસટી કાઉપ્રન્સલિ હિરકિત પસાંઘ (Harkirat Singh) સાથે મળીને કિશ.ે સાંસાધનો અન ેટેકો પૂિો પાડીને, 40 થી વધચ યચવા-સવેા આપતી 

સ્થાપ્રનક સાંસ્થાઓ સાથ ેજોડાણ કિીને, યચવાનોન ેઘિ ેઓનલાઇન િવિૃ િાખીને ટાસ્ક ફોસ ુCOVID-19 િોર્ર્ાળા દિપ્રમયાન 14 થી 29 ની 

વયના બ્રૅમ્પટનનાાં યચવાનોની જરૂરિયાતો પૂણ ુકિશ.ે વધચ માપ્રહતી માટ ેઅહીં પ્રક્લક કિો. 

 

યચથ ફ્રને્ડલી કમ્યચપ્રનટી ડપે્રઝગ્નશેન (Youth Friendly Community Designation) 

 

2020માાં, પ્લે વક્સુ (Play Works) દ્વાિા પ્રસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને પ્લૅરટનમ સ્ટેટસ યચથ ફ્રને્ડલી કમ્યચપ્રનટી ડેપ્રઝગ્નેશન િાપ્ત થયચાં જે પાક્સુ 

એન્ડ રિરિએશન ઓન્ટારિયો દ્વાિા સહાય મેળવતો કાયુિમ છે. પ્રસટીને આ વખત ેત્રીજી વખત તમેની યચવા પ્રવકાસની તકો તિફની ઉત્કૃષ્ટ 

િપ્રતબદ્ધતા માટ ેપચિસ્કૃત કિવામાાં આવેલ છે અને 2020માાં ટોર્નચાં પ્લૅરટનમ ડેપ્રઝગ્નેશન મેળવનાિા ત્રણ સમચદાયો પૈકી એક છે. વધચ જાણવા 

માટ ેઅહીં પ્રક્લક કિો. 

 

સચવાક્યો 

 

"મ ે1 થી મે 7 સચધી િાષ્ટ્રીય યચવા સપ્તાહના ઉપિમ ેઅમે બ્રમૅ્પટનના યચવાનોને વધાવી લેતા િોમાાંપ્રર્ત છીએ. બ્રૅમ્પટન કનૅેડાના સૌથી યચવાન 

શહેિો પૈકી એક છે જેમાાં 130,000 કિતા વધચ યચવાનો 14 થી 29 વયના છે. સપ્તાહ દિપ્રમયાન હચ ાં તમામ યચવાનોને િપ્રજસ્ટિ થવા અને માિા 

ઇન્સ્ટાગ્રામ પિ એપ્રિલ 30મીએ કાઉપ્રન્સલિ પ્રવપ્રલઅમ્સ અને કાઉપ્રન્સલિ હિરકિત પસાંઘ સાથે લાઇવ ર્ૅટ ફોિ યચથમાાં જોડાવા િોત્સાપ્રહત કરાં 

છચ ાં." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"િાષ્ટ્રીય યચવા સપ્તાહની શચભેચ્છાઓ! બ્રૅમ્પટનના યચવાનો આપણા આવતીકાલના આર્વેાનો છે અને અમ ેતેઓને સફળ થવામાાં મદદરૂપ થાય 

એવા ઇવને્્સ અન ેતકો ઊભી કિવા માટ ેસમર્પુત છીએ. મ ે1થી 7મી સચધી પ્રસટી અન ેતમેના સામાપ્રજક ભાર્ીદાિો દ્વાિા તમાિ ેમાટે 

યોજાયેલ આશિે 40 જેટલા ઇવને્્સમાાંથી એક, બ,ે દસ ક ેપછી તમામમાાં જોડાશો." 

https://tickets.brampton.ca/Online/article/youth-programs
https://www.instagram.com/patrickbrownont/?hl=en
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉપ્રન્સલિ , વૉડ ુ1અન ે5; િમચખ, કમ્યચપ્રનટી સર્વુપ્રસસ, પ્રસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

"બ્રૅમ્પટન આિોગ્યિદ અને સચિપ્રિત શહેિ હોવા સાથ ેતકોનચાં શહેિ છે જયાાં યચવાન લોકો શીખ ેછે અન ેપ્રવકાસ પામે છે. યચવાનો આપણા 

સમાજનો મહત્ત્વનો ભાર્ છે અન ેઅમે તમેન ેસહભાપ્રર્તા માટ ેિેરિત કિવાનચાં લક્ષ્ય સવેીએ છીએ જેથી નેતૃત્વની તકો વધે અન ેતેમની 

સચખાકાિીમાાં સચધાિા આવે. આખા સપ્તાહ દિપ્રમયાન ર્મ્મતભયા ુિાષ્ટ્રીય યચવા સપ્તાહમાાં જરૂિથી િપ્રજસ્ટિ થશો. 

- શિેમને પ્રવપ્રલયમ્સ (Charmaine Williams) પ્રસટી કાઉપ્રન્સલિ વૉડ ુ7અન ે8, ઉપ-િમચખ, કમ્યચપ્રનટી સર્વુપ્રસસ, સહ-િમચખ, યચથ 

સપોટ ુટાસ્ક ફોસ,ુ સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

 

"પ્રસટીના કમુર્ાિીર્ણ મે 1લી થી 7મી સચધી િાષ્ટ્રીય યચવા સપ્તાહ માટેની ર્પ્રતશીલ અને વર્ચુઅલ ઇવને્્સથી બ્રૅમ્પટનના યચવાનોને વધાવી લેવા 

માટ ેિપ્રતબદ્ધ છે. આ વિ ેસાંજોર્ો જોતા આપણ ેવ્યપ્રક્તર્ત િીતે તો ભરે્ા નહીં મળી શકીશચાં પિાંતચ સપ્તાહ દિપ્રમયાન અમાિી ટીમ ેિસાંર્ોની 

એક િોમાાંર્ક શે્રણી યોજી છે. હચ ાં દિકેજણને સાઇન અપ કિીન ેઆ ર્મ્મતમાાં જોડાવા આહ્વાન કરાં છચ ાં!" 

- ડેપ્રવડ બારિક, ર્ીફ એડપ્રમપ્રનસ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), પ્રસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી પ્રવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધચ લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદુ છે લોકો. અમન ેઊજાુ મળ ેછે અમાિા પ્રવપ્રવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકિુણનચાં કેન્ર છીએ અને અમે તકપ્રનકી અન ેપયાુવિણીય નપ્રવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનચાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાર્ીદાિી એવા પ્રનિોર્ી શહેિના પ્રવકાસ માટે છે જે સચિપ્રિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધચ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

પ્રમરડયા સાંપક ુ(MEDIA CONTACT): 

મોપ્રનકા દચગ્ર્લ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડુનેટિ, પ્રમરડયા એન્ડ કમ્યચપ્રનટી એંરે્જમેન્ટ (Media and Community 

Engagement) 

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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