
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

             

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯਗੋ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ  

ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਲਾ ਯ ਥ ਡ ੇਆਯਰੋਜਤ ਕਰਗੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਅਗਿਤ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਯ ਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (COVID-19 Youth Support 

Task Force), ਵੀਰਵਾਰ, 3 ਿਤੰਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਦੁਪਰਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜ ੇਤੱਕ, ਯ ਥ ਡ ੇ(Youth Day) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ! ਿਪੀਕਰਾਂ ਦ ੇਰੋਮਾਂਚਕ ਿਮ ਿਾਂ 
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਟਰੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਿਵਾਲ-ਜਵਾਬ੍ ਲਈ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।  

ਯ ਥ ਡ ੇਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ, ਰਿਟੀ ਟੀ.ਵੀ. (City TV) ਦੀ ਰਕਰਿਟੀਨਾ ਿੋਵੋਰਨ (Cristina Howorun) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਿਤੇ, 
2020 ਰਵੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਕਿਾਨੀਆਂ ਿੁਣਨ, ਰਨਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰੇਰਰਤ ਰਰਿਣ ਦੀ ਆਭਾਿੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਥਾਂ ਿੈ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ 

(Patrick Brown), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams) ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਿਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat 

Singh) ਦੀਆਂ ਰਟੱਪਣੀਆਂ ਿੁਣੋ। ਨਾਲ ਿੀ, ਿੇਠਾਂ ਰਲਖੇ ਪੰਜ ਖਾਿ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਤ,ੇ ਪੰਜ ਮਾਿਰ ਿਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਾਨੀਆਂ ਿੁਣੋ।  

• ਬ੍ੈੈੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਮੈਂਟਲ ਿੈਲਥ – ਮਾਿਰ ਯੋਨਾ ਬ੍ਡ (Yonah Budd) ਦ ੇਨਾਲ, ਪਲਾਨ ਬ੍ੀ. (Plan B) ਨਾਲ ਰਚੰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ 

(overcome with anxiety) 

• ਵਨ ਵੋਇਿ ਵਨ ਟੀਮ ਯ ਥ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (One Voice One Team Youth Leadership Organization) ਦ ੇ

ਿੰਿਥਾਪਕ ਓਰਲੈਂਡੋ ਬ੍ੋਵੇਨ (Orlando Bowen) ਦ ੇਨਾਲ ਐਟਂੀ-ਨਿਲਵਾਦ (Anti-Racism) 

• ਪਰਰਿੱਧ ਮੇਜਬ੍ਾਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਨਰਮਾਤਾ ਡੈਨੀਅਲ ਰਪਲਈ (Daniel Pillai) ਦ ੇਨਾਲ LGBTQ+ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ (LGBTQ+ Equality) 

• ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਗੁਰ  ਦ ਿੈਂਡੀ ਲਾਇਨ (The Sandy Lion ) ਦ ੇਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ (Transparency) 

• ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰੇਰਕ ਿਪੀਕਰ ਐਥਂਨੀ ਮੈਕਲੀਨ (Anthony McLean) ਦ ੇਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਿੀ (Bullying)  

ਦੁਪਰਿਰ ਬ੍ਾਅਦ, ਿਾਰੇ ਿਪੀਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਓਪਨ ਿਵਾਲ-ਜਵਾਬ੍ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਦ ੇਨਾਲ ਿਮਾਪਤੀ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯ ਥ ਡ,ੇ ਮਾਣ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ੈੈੱਲ (BELL), ਿੀ.ਐਨ. (CN), ਆਰ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. (RBC) ਅਤੇ ਈ.ਬ੍ੀ. ਗੇਮਿ (EB Games) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਰਰਿਾ ਿੈ। 

ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿੈ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ, ਲੌਰਗਨ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, events@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਿਪੀਕਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪ ਰੇ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ, 

brampton.ca/bramptonyouthday ਤ ੇਜਾਓ।  

ਕਰੋਵਡ-19 ਯ ਥ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ  

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਯ ਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦੀ ਿਰਿ-ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, 

ਿਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ14 ਤੋਂ 29 ਿਾਲ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਘਰ ਰਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਰਵਅਿਤ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਲ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, 

ਕੋਰਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵਿੀਲੇ ਅਤੇ ਿਰਿਯੋਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (Click here)।   

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


 

 

ਯ ਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਪਦਵੀ  
 

ਇਿ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਪਲੇ ਵਰਕਿ (Play Works) ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਿਟੇਟਿ ਯ ਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ (Platinum Status Youth 

Friendly Community) ਦੀ ਪਦਵੀ ਰਮਲੀ ਿੈ। ਇਿ ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (Parks and Recreation Ontario) ਦੁਆਰਾ 
ਰਿਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੈ। ਇਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਵਾਿਤੇ, ਇਿਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ 
ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਰਿਟੀ, ਇਿ ਿਾਲ ਟੌਪ ਪਲੈਟੀਨਮ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤੰਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 
ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (Click here)।  

ਿਵਾਲੇ 

“ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਿੋਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਫਰ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਪਰਿਲੇ ਯ ਥ ਡ ੇਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 
ਵਧ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਕੋਰਵਡ-19 ਯ ਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਕੋਰਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ , ਅਰਥਪ ਰਣ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ 

ਰਵਅਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਿੀ। ਇਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਇਿ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦਾ ਰਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ 
ਿੈ। ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਇਿ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਦੁਪਰਿਰ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਦੀ ਿਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਿਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਿੈ ਰਕ 2020, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬ੍ੇਿੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮਾਂ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਕੋਰਵਡ-19 ਯ ਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦ ੇ

ਦੁਆਰਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਅਿਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰਣਆ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਉਿ ਿਭ ਕੁਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਕੋ-ਲੀਡ, ਕੋਰਵਡ-19 ਯ ਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨ ਰਿੰਮਤੀ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਿਨ। ਅਿੀਂ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਿੁਨਰਿਰੇ ਭਰਵੱਖ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿ ਗਤੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 

ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਖਾਿ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਤੇ ਮਾਿਰ ਿਪੀਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੁਲਾਇਆ ਿੈ। ਕੋਰਵਡ-19 ਯ ਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਿੈ।” 

- ਿਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10; ਕੋ-ਲੀਡ, ਕੋਰਵਡ-19 ਯ ਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਯ ਥ ਡ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਿੈ। ਇਿ ਰਵੱਚ ਅੱਜ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਅਤੇ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਤੇ ਿਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਿਮ ਿ 

ਨ ੰ  ਜੋਰੜਆ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਿਟਾਫ਼ ਦ ੇਿਮਰਪਣ ਨੇ ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨ ੰ  ਿੰਭਵ ਬ੍ਣਾਇਆ ਿੈ। ਤੁਿੀਂ 
ਇਿ ਨ ੰ  ਖੰੁਝਾਉਣਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੋਗੇ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
  

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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