
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 ہے  برامپٹن کو اونٹیریو کی ایک انتہائی نوجوان دوستانہ کمیونٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا 
 

سٹی آف برامپٹن کو پلے ورکس، ایک پروگرام جس کو پارکس اینڈ ری کریئیشن اونٹیریو کی   -( 2020مئی  7برامپٹن، آن )
 جانب سے ایک مرتبہ پھر پالٹینیم یوتھ فرینڈلی کمیونٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔معاونت حاصل ہے، کی 

 
اس مرتبہ یہ تیسرا موقع ہے کہ جب اس شہر کو نوجوانوں کے لیے نشوونما اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے 

ٹینم کی اس چوٹی کی حیثیت کو حاصل کرنے والی  شاندار عزم رکھنے کے اعتراف کے لیے تسلیم گیا ہے اور یہ رواں سال پال
 تین کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔

 
  13نوجوانوں کے لیے دوستانہ کمیونٹی کا یہ اعزاز ہر تین سال بعد پورے اونٹیریو کی ایسی کمیونٹیز کو عطا کیا جاتا ہے جو 

ر اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ان کو سال کی عمر کے نوجوانوں کی انفرادی ضروریات کو تسلیم کرتی ہیں او 19سے 
تک شہری شرکت کے تمام رہنمائی اور مشغولیت کے مواقع تک مستقل رسائی دستیاب ہو، جس میں فنون سے لے کر تفریح 

معیارات اصول پر پورا اترنا  7میں سے کم از کم  10مواقع شامل ہوں۔ کمیونٹیز کے لیے نوجوانوں کے لیے دوستانہ ہونے کے 
معیارات پر پورا اترنے والی کمیونٹیز کو پالٹینم کا درجہ دیا جاتا ہے۔ موجودہ طور پر اونٹیریو کی  10زمی ہوتا ہے۔ ان تمام ال

 کمیونٹیز کو نوجوان دوستانہ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ 47
 

سٹی کی زیر نگرانی چلنے نوجوان  43,111نوجوانوں کا گھر ہے جن میں سے  58,800سال عمر کے  19تا  13برامپٹن  
 والے قابل اطالق پروگراموں مثالا مئی میں منعقد ہونے والی نیشنل یوتھ ویک کی تقریبات، میں حصہ لیتے ہیں۔

 
برامپٹن میں موجود نوجوانوں کی کئی تنظیموں اور کمیونٹی کے سروس پارٹنرز نے بھی اس سال کے اعزاز کے حصول میں  

 مکمل فہرست دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا کردار ادا کیا ہے۔
 

کے مستقبل کے بارے میں سوچ و بچار کرتا ہے اور اونٹیریو بھر ایسی تنظیموں کا ایک گروپ ہے جو نوجوانوں  پلے ورکس
 H-4۔ پلے ورکس کے پارنٹرز یہ ہیں: مل جل کام کرتا ہےکی کمیونٹیز سے نوجوانوں کی شمولیت کو بڑھانے کے لیے 

پارکس اینڈ ری کریئیشن  سنٹرل ریجن؛ اوفیا؛  -اونٹیریو؛ آرٹس نیٹ ورک فار چلڈرن اینڈ یوتھ؛ بوائز اینڈ گرلز کلبز آف کینیڈا 
 اونٹیریو۔ YMCAاونٹیریو؛ 

 
 اقتباسات

 
اور مواقع کے ایک شہر کی حیثیت سے، ہم اپنے نوجوانوں کو سیکھنے، نشوونما اور کھیلنے کے لیے  "یہ نیشنل یوتھ ویک ہے

میونٹی کی حیثیت سے ایک ہمیں اونٹیریو میں نوجوانوں کے لیے ایک دوستانہ ک ں۔بے حد جگہیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہی
مرتبہ پھر یہ اعزاز حاصل کرنے پر فخر ہے اور میں اپنی کمیونٹی کے ان قابل فخر شراکت داروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا 

ہوں جنہوں نے اس کے حصول کو ممکن بنانے میں مدد دینے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں، میں 
نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ سٹی کے سوشل چینلز کو فالو کریں اور مشغول رہنے کے لیے رنگا برامپٹن کے 

 وزٹ کریں۔"  brampton.caرنگ ورچوئل سرگرمیوں میں حّصہ لینے کے لیے 
 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -
 

ٹریٹیجی شروع کی ہے، جو نوجوانوں کے ذریعے نوجوانوں کے "حال ہی میں، سٹی آف برامپٹن نے اپنی پہلی یوتھ انگیجمنٹ اس
یہ اونٹاریو میں اپنی نوعیت کی پہلی مثال ہے۔ سٹی کا عملہ برامپٹن میں نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے وقت  -لیے ہے 

مرتب کرتے وقت ہم ہمیشہ اپنے نوجوانوں کی ضروریات اور نقطہ ہائے نظر کو ملحوظ  ہے اور پروگراموں اور ترغیبات کو

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
http://www.playworkspartnership.ca/


 

 

خاطر رکھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے ہمارے جاری کاموں کی وجہ سے ہم آئندہ 
 برسوں میں بھی یہ اعزاز حاصل کرتے رہیں گے۔"

 
 سر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفی -

 
"ہمارے شہروں اور قصبوں نے نوجوانوں کی مشغولیت کے حوالے سے پوری کمیونٹی کی سوچ کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ انہوں  

نے نوجوانوں سے ان کی اپنی جگہوں پر ملنے کے لیے نمایاں کوششیں کی ہیں اور فیصلہ سازی کے عمل میں نوجوانوں کو 
یک فعال کردار سونپا گیا ہے۔ ہم شاندار نتائج دیکھ رہے ہیں کیونکہ نوجوانوں کو با اختیار بنایا گیا ہے شامل کرتے ہوئے انہیں ا

تاکہ وہ قائدانہ کردار ادا کریں اور اپنے اسکولوں، محلوں اور کمیونٹیوں کی مجموعی صحت اور فعالیت میں اپنا بھرپور کردار  
 ادا کریں۔" 

 
 اینڈ ری کریئیشن اونٹیریوکیتھی ڈینیر، سی ای او، پارکس  -

 
 -30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
شش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے ک

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 ر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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