
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮਨਾ ਰਰਹਾ ਹੈ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਅਪਰੈਲ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਰਚੁਅਲ (ਅਭਾਿੀ) ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ 

(National Youth Week) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹੈ।  
 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ, 1 ਮਈ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਕਰਮ (Kick Off Event) ਿਮੇਤ, ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 40 

ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਾਿਤੇ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਿੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ, ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ, 

ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ, ਨਾਗਰਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਰਦ ਬ੍ਾਰੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਿਪੀਕਰਾਂ ਨੰੂ ਿੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।  
 

ਵਰਕਆਉਟ ਕਲਾਿਾਂ, ਿਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਮਾਇਤ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਵਰਚੁਅਲ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 

ਰਰਜਿਟਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦ ੇਐਕਿੈਰਿੰਗ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (Accessing Post-Secondary 

Education) ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ; ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹੈਲਥ ਿਰਰਵਰਿਜ (Punjabi Community Health Services) ਦੀ ਹਾਇਰਰੰਗ 

ਇਵੈਂਟ (Hiring Event) ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਕੈਨੇਡਾ (Food Network Canada) ਦ ੇਰੈਰਿਪੀ ਟ ੂਰਰਚੇਿ (Recipe to Riches) 

ਦ ੇਜੇਤੂ, ਸ਼ੈਫ ਰਰਕ ਮਥਾਰੂ (Rick Matharu) ਦ ੇਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਰਿੱਖੋ।  
 

ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 1 ਮਈ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਕਰਮ, 3 ਮਈ ਨੰੂ ਵੀ ਪਲੇ ਟ ੂ– ਗਰਲਿ ਐਡਂ ਵੂਮੈਨ ਇਨ 

ਿਪੋਰਟਿ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਿ (We Play Too - Girls and Women in Sports Leadership Conference), 7 ਮਈ ਨੰੂ ਵਰਚੁਅਲ 

ਡਾਂਿ (Virtual Dance)। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਮੀਡੀਅਮ, ਇੱਕ-ਟੌਰਪੰਗ ਵਾਲੇ Domino’s ਰਪੱਜਾ ਵਾਿਤੇ 
ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਰਮਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਰਜੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ, ਰਜਵੇਂ ਈ.ਬ੍ੀ. ਗੇਮਿ (EB Games) ਰਗਫਟ ਕਾਰਡ, ਰਨਨਟੈਂਡੋ ਿਰਵੱਚ 

(Nintendo Switch) ਕੋਨਿੋਲ ਇਨਾਮ ਪੈਕ ਅਤੇ Domino’s ਰਪੱਜਾ ਇਨਾਮ ਪੈਕ। Domino’s ਦ ੇਇਨਾਮ, ਰਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਹੀ 
ਰੀਡੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ! ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ 

(Click here for the full schedule and to register for these free sessions)। 
 

ਇਿਨੰੂ ਨਾ ਖੰੁਝਾਓ! Spotify ਤ ੇਿਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਦੀ ਪਲੇਰਲਿਟ ਦ ੇਨਾਲ ਡਾਂਿ ਕਰੋ, ਝੂਮੋ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਿੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ 

(Click here to listen)।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਦਾ ਵਰਚਅੁਲ ਫਾਇਰ ਿਟਸ਼ੇਨ ਟਰੂ  

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਕਦੇ ਿੋਰਚਆ ਹੈ ਰਕ ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਹੈ? ਵੀਰਵਾਰ, 6 ਮਈ, 2021 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਵਰਚੁਅਲ 

ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨ ਟੂਰ ਵਾਿਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦ ੇਫਾਇਰਫਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਿ ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਜ-ਿਮਾਨ ਰਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੂਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰਥਤੀਆਂ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਦ ੇਹਨ! ਿਵਾਲ-ਜਵਾਬ੍ ਦ ੇਿੈਸ਼ਨ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ (here) 

ਰਰਜਿਟਰ ਕਰੋ।  
 

ਦ ਰਜੋ ਰਵਖੇ ਿੈਂਟਰ ਿਟਜੇ ਕਨੋਿਰਵਟਰੋੀ 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
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://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
https://brampton.webex.com/webappng/sites/brampton/meeting/info/dbc12141fb4a471fb47eb78fc5bf460f?isPopupRegisterView=true


 

 

ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਦ ਰੋਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (The Rose Brampton), 2020-2021 ਿੈਂਟਰ ਿਟੇਜ ਕੋਨਿਰਵਟੋਰੀ (Centre Stage 

Conservatory) ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ 

ਰਵਕਾਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਿ ਬ੍ਿੰਤ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਲਈ ਰਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ 

(Click here)।    
 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ Instagram ਲਾਈਵ ਚਟੈ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਰਵੱਚ, 30 ਅਪਰੈਲ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ,ੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) 

ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams) 

ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh) ਨਾਲ ਜੁੜੋ! ਗੱਲਬ੍ਾਤ, ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦ ੇਅਕਾਉਂਟ, @patrickbrownont ਤੇ ਆਯੋਰਜਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਰੋਵਡ-19 ਯਥੂ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਯੂਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (COVID-19 Youth Support Task Force) ਦੀ ਿਰਹ-ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ, ਰਿਟੀ 
ਕਾਉਂਿਲਰ, ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 14 ਤੋਂ 29 ਿਾਲ ਦ ੇ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਲ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਘਰ ਰਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਰਵਅਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੀਲੇ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (Click here for more information)।   

ਯਥੂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਪਦਵੀ  
2020 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਪਲੇ ਵਰਕਿ (Play Works) ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਿਟੇਟਿ ਯੂਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ (Platinum Status Youth 

Friendly Community) ਦੀ ਪਦਵੀ ਰਮਲੀ ਿੀ। ਇਹ ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (Parks and Recreation Ontario) ਦੁਆਰਾ 
ਰਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਿੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਵਾਿਤੇ, ਇਿਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ 
ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਰਿਟੀ, 2020 ਰਵੱਚ ਟੌਪ ਪਲੈਟੀਨਮ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤੰਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 
ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (Click here)।  

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਅਿੀਂ 1 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਨੌਜਵਾਨ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ 14 ਤੋਂ 29 ਿਾਲ ਦ ੇ130,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ 
ਰਕ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੰੂ ਕਾਉਂਿਲਰ ਰਵਲੀਅਮਿ ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਲਰ ਰਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮੇਰੀ Instagram ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ! ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੱਲਹ ਦ ੇਿਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਅਰਜਹੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਮੌਕ ੇਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਫਲ ਹੋਣ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 1 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਨੰੂ ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਯੋਰਜਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ, ਦੋ, ਦਿ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਿਾਰੇ 40 ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!” 
- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, 

ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੱਿਾ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨਾ, ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਮੌਕ ੇਵਧਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ; ਕੋ-

ਲੀਡ, ਯੂਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼, 1 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵੀਕ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਲ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦੇ, ਇਿਲਈ ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ 
ਵਾਿਤੇ ਕਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ 
ਹਾਂ!” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

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

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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