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 برامپٹن میں نیشنل یوتھ ویک منائیں

 2017، 7-1مئی 
 

برامپٹن، آن: سٹی آف برامپٹن اپنے نوجوانوں کی توانائی، تخلیقی و اختراعی صالحیتوں کے اعتراف میں نیشنل یوتھ ویک کے موقع پر 

 سال کے نوجوانوں کے لیے رنگا رنگ اور مفت سرگرمیاں پیش کی جائیں گی۔  24تا  12مئی کے دوران  7اور  1تقریبات منعقد کرے گا۔ 
 

 ویک کے چوٹی کے پروگراموں میں شامل ہیں: برامپٹن  کے یوتھ
 

 ( Music Mondayمیوزک منڈے )
 بجے 1 – 11مئی، بوقت دن  1پیر 

 گارڈن اسکوائر 
اور ڈانسرز کے ساتھ موسیقی کی تعلیم کی اہمیت کو  وںگائیکمقامی اسکولوں کی جانب سے پیش کی جانے والی بینڈ پرفارمینس، گلوکاروں، 

( Coalition for Music Educationسے کولیشن فار میوزک ایجوکیشن )  2005اجاگر کریں۔ میوزک منڈے ایک قومی تقریب ہے جسے 

مئی کی دوپہر کو اسکوائر میں  1۔ مورخہ (”Sing it Together“)کا ترانہ ہے: ِسنگ اِٹ ٹوگیدر  2017منتظم کر رہی ہے۔ اس تقریب کا 

 موجود طلباء پوری قوم کے ساتھ مل کر یہ ترانہ گائیں گے۔
 

  افتتاحی پارٹی
 بجے  7:30  - 5:30بوقت شام  1بروز پیر، مئی 
 گارڈن اسکوائر

فریح اور انعامات کے ( اور تعاملی سرگرمیوں، کھانوں، تDJ Battleنوجوانوں کو دعوت دی جاتی ہے  کہ آپ اسکوائر میں ڈی جے بیٹل )

 ساتھ نیشنل یوتھ ویک کے افتتاحی موقع میں شرکت فرمائیں۔
 

 اختتامی پارٹی
 بجے 4تا شام  12مئی بوقت دن  7اتوار، 

 گارڈن اسکوائر
انفلیٹبل،  وں میںسرگرمییز کو مالحظہ کریں۔ ج بلیو برامپٹن کی اگلی  نسل کو یوتھ ٹیلینٹ ایکسپو میں فنون کا مظاہرہ اور بڑی سکرین پر

 ۔شامل ہیں معلوماتی سٹال اور گیمز
 

سرگرمیوں،  ۔جگہوں پر ہوتے رہیں گےشہر بھر میں مختلف مفت ڈراپ ان پورے ہفتے  نوجوانوں کے لیے ٹی کی تقریبات اور نکمیو

 ۔پر رسائی کریں on.ca/nywwww.bramptکی تفصیلی لسٹ کے لیے  پروگرامز اور تقریبات
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لیحدہ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ع برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کام

ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر  اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔فیس بکپر فالو کریںاور  ٹوئٹرہمیں بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈلس
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