
 
 

 

19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਥੂ ਵੀਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

1-7 ਮਈ, 2017 

 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਫ਼ਤਾ) ਨੂੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ, 
ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੌਂਿਵਲਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗਾ। 12 ਤੋਂ 24 ਿਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਮਜੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਯੂਥ ਵੀਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

ਵਮਉਵਜਕ ਮੂੰਡ ੇ(Music Monday)  

ਿੋਮਵਾਰ, 1 ਮਈ, ਿਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ – ਦੁਪ੍ਵਹਰ 1 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) 

ਿਥਾਨਕ ਿਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ੈਂਡ, ਗਾਇਕਾਂ, ਗਾਇਕ-ਮੂੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਿਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰਗੀਤ ਵਿਿੱ ਵਖਆ ਦੇ 
ਮਹਿੱਤਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਵਮਉਵਜਕ ਮੂੰਡੇ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਵਜਿਨੂੂੰ  2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਮਉਵਜਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (Coalition for 

Music Education) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿੂੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਲਈ ਿਮਾਰੋਹ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ “ਵਿੂੰਗ ਇਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੈ।” 1 ਮਈ ਦੀ ਦੁਪ੍ਵਹਰ ਨੂੂੰ , 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਥੀਮ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕਵੇਅਰ ਵਵਖੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਲੌਂ ਚ ਪ੍ਾਰਟੀ (Launch Party) 

ਿੋਮਵਾਰ, 1 ਮਈ, ਸ਼ਾਮ 5:30 - 7:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ  

ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਕਵੇਅਰ ਵਵਖੇ ਡੀ.ਜੇ. ਬ੍ੈਟਲ (DJ Battle) ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਿੀ-ਵਕਵਰਆ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਰਗਰਮੀਆਂ, ਭੋਜਨ, ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਰੈਪ੍-ਅਪ੍ ਪ੍ਾਰਟੀ (Wrap-up Party) 

ਐਤਵਾਰ, 7 ਮਈ, ਦੁਪ੍ਵਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 

ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) 

ਯੂਥ ਟੈਲੈਂਟ ਐਕਿਪੋ੍ (Youth Talent Expo) ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ੀੜ੍ਹੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੀ ਿਕਰੀਨ 'ਤੇ 
ਬ੍ਲੂ ਜੇਅਿ (Blue Jays) ਨੂੂੰ  ਵੇਖੋ। ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਨਫਲੇਟੇਬ੍ਲਿ (ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਫੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜਾਂ), ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ੂਥ ਅਤੇ 
ਗੇਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

ਪੂ੍ਰਾ ਹਫਤਾ ਵਿਟੀ ਦੇ ਿਥਾਨਾਂ ਵਵਖੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਾਪ੍-ਇਨ (ਮਤਲਬ੍ ਤੁਿੀਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਵਬ੍ਨਾਂ ਵਹਿੱਿਾ ਲੈ 
ਿਕਦੇ ਹੋ) ਚਿੱਲਦੇ ਰਵਹਣਗੇ। ਿਰਗਰਮੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਵਿਵਤਰਤ ਿੂਚੀ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca/nyw 'ਤੇ 
ਜਾਓ। 

http://www.brampton.ca/nyw
http://www.brampton.ca/nyw
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਿਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
  

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

