
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સીટીએ પોતાનો પહલેો એક્સ્પ્લોર બ્રમે્પટન યથુ પાસ શરૂ કયો 

 

નવો પાસ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં ભાડા રન્હત (ફ્રી ફેર) સગવડ પૂરી પાડશ,ે 
બ્રેમ્પટનના જુવાન્નયાઓ માટે પસાંદ કરેલા બ્રેમ્પટન મનોરાંજનલક્ષી કાયયક્રમોની મફત પહોંચ પરૂી પાડશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓઝટેરરયો (મે 19, 2022) – સીટી ઑફ બ્રેમ્પટને પોતાનો એક્સ્પ્લોર બ્રેમ્પટન યુથ પાસ પાઇલોટ પ્રોગ્રામ શરૂ કયો છે. 

આ પાસથી, 12 થી 16 વર્યના જુવાન્નયાઓ જેઓ બ્રેમ્પટનવાસીઓ હોય તેઓ બ્રેમ્પટન ટ્રાન્ઝિટમાાં ભાડા રન્હતનો લાભ મેળવશે અન ેપસાંદ 

કરેલા બ્રેમ્પટન રરરક્રએશન ડ્રોપ-ઇન પ્રોગ્રામ્સમાાં મફત પહોંચ મેળવશ,ે જેમાાં જુલાઇ 1 થી સ્ટેમ્બર 5, 2022 સધુી પવીમમાંગ, પકટૅટાંગ અને 

પસાંદગીની રમતો સામેલ છે. 

સીટી પાસે આ પાઇલોટ પ્રોગ્રામ મારફતે 2,000 એક્સ્પ્લોર બ્રેમ્પટન યુથ પાસીસ ઉપલબ્ધ છે. નબળા જુવાન્નયાઓન ેઅગ્રતા આપવામાાં 

આવશ.ે પાઇલોટ પ્રોગ્રામ બ્રેમ્પટનમાાં સરક્રય જીવનશૈલી અને આરોગ્યપ્રદ ટવેો પાડવાનો પાયો નાખીને, પન્બ્લક ટ્રાન્ઝિટ અન ેમનોરાંજન 

સગવડોનો ઉપયોગ કરવા જુવાન્નયાઓને પ્રોત્સાન્હત કર ેછે. 

અરજીઓ હવે ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે. એક્સ્પ્લોર બ્રેમ્પટન યુથ પાસ ન્વશે વધુ જાણવા અને અરજી રજૂ કરવા અહીં ન્ક્સ્લક કરો. 

ક્સ્વોટ્સ (અવતરણો) 

“અમે સમર 2022 માટે બ્રેમ્પટનનો પહેલો એક્સ્પપલોર બ્રેમ્પટન યુથ પાસ શરૂ કરવામાાં રોમાાંચ અનભુવીએ છીએ. બ્રેમ્પટન પ્રીન્મયર ટ્રાન્ઝિટ 

અને મનોરાંજન સગવડો ધરાવતુાં, કેનેડામાાં સૌથી જુવાન શહેરોમાાંનુાં એક શહેર છે, અન ેહુાં જુવાન્નયાઓને આ પાસનો લાભ લેવા અન ે

મોજમજા કરવા, સુરન્ક્ષત અને વધારે પરવડી શકતા ઉનાળાનો લાભ લેવા પ્રોત્સાન્હત કરાં છુાં.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“બ્રેમ્પટન એક આરોગ્યપ્રદ અને સરુન્ક્ષત શહેર, તકો આપનારાં અને હરરયાળુ શહેર છે. આપણાાં જુવાન્નયાઓ આવતીકાલે આપણાાં આગવેાનો 

છે, અન ેઆપણે બ્રેમ્પટનના વનૈ્વધ્યસભર અને ગન્તશીલ જુવાન્નયાઓના સમુદાયન ેઆરોગ્યપ્રદ અને સરક્રય રહેવાની તકો પૂરાં પાડવાનુાં ચાલુ 

રાખીએ છીએ, જેમ કે એક્સ્પ્લોર બ્રેમ્પટન યુથ પાસ. આ આપણાાં શહેરમાાં જુવાન્નયાઓ માટેની પહેલોમાાં સીમાન્ચહ્નરૂપ છે!” 

- રૉન્વના સેઝટોસ (Rowena Santos), પ્રાદને્શક કાઉન્ઝસલર,વૉર્ડસય 1 અને 5; પ્રમુખ, કમ્યુન્નટી સર્વયસીસ, સીટી ઑફ બ્રેમ્પટન 

“સીટી ઑફ બ્રેમ્પટનનો એક્સ્પ્લોર યુથ પાસ આપણાાં શહેરના જુવાન્નયાઓ પ્રત્ય ેઆપણાં સતત સમપયણ દશાયવે છે. જુવાન્નયાઓની વૃન્ધધ 

અને ન્વકાસની તકો માટે સીટીની પોતાની ઉત્કૃષ્ટ કરટબધધતા માટ ેગત થોડાક વર્ોમાાં ત્રણ વખત ઓળખ મળવા બદલ, ્લે વક્સ્સય પાસેથી 

્લેરટનમ પટેટસનો જુવાન્નયાઓને અનુકૂળ સામુદાન્યક હોદ્દો મળવા બદલ સીટી ગૌરવ અનભુવે છે, આ પ્રોગ્રામને પાક્સ્સય ઍઝડ રરરક્રએશન 

ઓઝટેરરયોનો ટેકો છે.” 

- શામેઇન ન્વન્લયમ્સ (Charmaine Williams), સીટી કાઉન્ઝસલર, વોર્ડસય 7 અને 8; ઉપ-પ્રમુખ, કમ્યનુ્નટી સર્વયસીસ, સીટી 

ઑફ બ્રેમ્પટન 

https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx


 

 

“સીટી આપણાાં શહેરમાાં બ્રેમ્પટનના જુવાન્નયાઓની વનૃ્ધધ અન ેન્વકાસને ટકેો આપવા તેઓન ેપ્રવૃત્તમય રાખવા કરટબધધ છે. બ્રેમ્પટન 

રહેવાનુાં, કામ કરવાનુાં અને રમત રમવાનુાં ચરડયાતુાં પથળ છે, અને અમે આપણાાં જુવાન્નયાઓને સફળ થવામાાં મદદ કરવાનુાં મહત્વનુાં કામ ચાલુ 

રાખીશુાં.” 

- પૉલ મોરરસન (Paul Morrison), વચગાળાના મુખ્ય વહીવટી અન્ધકારી (ઇઝટરીમ ચીફ એડન્મન્નપટ્રરેટવ ઓરફસર), સીટી ઑફ 

બ્રેમ્પટન 

 

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કને્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ 

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

જોડાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

 

વમરડયા સાંપકદ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મવટટકટચિલ વમરડયા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

