
 

 

 

                      برائے فوری اجراء 
  

 مئی ورچوئل طور پر نیشنل یوتھ ویک منا رہا ہے   7تا   1برامپٹن 
 

مئی ورچوئل تقریبات کے ساتھ نیشنل یوتھ ویک منائے گا۔ نیشنل یوتھ ویک کو   7تا  1سٹی آف برامپٹن  – (2021اپریل  27برامپٹن، آن )
 نوجوانوں اور ہماری کمیونٹی میں ان کی فعال شرکت کا جشن منانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔

 
ارے شراکت داروں کے  مفت ورچوئل تقریبات میں ہمارے اور ہم 40نوجوانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ پورے ہفتے کے دوران تقریبًا 

بجے تک آغاز کی تقریب۔ پرترغیب مقررین سے قیادت، ذہنی صحت، انٹرپرینیوئرشپ،   5تا شام  1مئی کو دن  1ساتھ شامل ہوں، بشمول 
 شہری تعامل اور مزید بہت کچھ کے بارے میں سنیں اور بات چیت کریں۔ 

 
ورچوئل نشستوں کے لیے رجسٹر ہوں، بشمول ورک آٔوٹ کی کالسیں، ذاتی نگہداشت کی ایک ورکشاپ اور ذہنی صحت اور نوجوانوں کے   

لیے وکالت کے حوالے سے گفتگو۔ شیریڈن کالج کی ایکسیسنگ پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کی تقریب میں شامل ہوں؛ پنجابی کمیونٹی ہیلتھ 
میں شرکت کریں اور شیف رک ماتھرو، فوڈ نیٹ ورک کینیڈا کے ریسیپیز ٹو رچز کے گزشتہ فاتح، سے پکوڑا  سروسز کے ہائرنگ ایونٹ 

 بنانا سیکھیں۔ 
 
مئی کو   7گرلز اینڈ ومن ان سپورٹس لیڈرشپ کانفرنس اور  -مئی کو ویی پلے ٹو  3مئی کو آغاز کی تقریب،  1خصوصی تقریبات میں  

ی تقریبات میں شرکت کرنے والے لوگوں کو مفت درمیانے سائز کے ایک ٹاپنگ والے ایک ڈامینوز ایک ورچوئل ڈانس شامل ہیں۔ خصوص
گیمز گفٹ کارڈ، ایک ننٹینڈو سوش کنسول پرائز پیک اور ایک ڈامینوز پزا پرائز پیک،   EBپزا کا کوپن کوڈ اور زبردست انعامات، مثاًل 

 صرف برامپٹن کے مقامات پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیتنے کا موقع حاصل ہو گا۔ ڈامینوز کے انعامات کو  
 

 مکمل شیڈول اور ان مفت نشستوں کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے یہاں کلک کریں۔  ہر تقریب کے لیے رجسٹریشن درکار ہے۔
 

سننے کے لیے   کے ساتھ جشن منائیں۔اس موقعے کو ضائع نہ کریں! ناچیں، جھومیں اور سپاٹیفائے پر ہماری نیشنل یوتھ ویک کی پلے لسٹ 
 یہاں کلک کریں۔

 
 برامپٹن فائر کا ورچوئل فائر اسٹیشن ٹوئر  
تک برامپٹن  7:15تا  6:30کو شام  2021مئی  6کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک فائر اسٹیشن اندر سے کیسا ہوتا ہے؟ بروز جمعرات،  

ن  فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ساتھ فائر اسٹیشن کا ایک ورچوئل ٹوئر لیں۔ برامپٹن کے فائر فائیٹرز آپ کو پورا ٹوئر دیں گے، جس میں ا
کے لیے اپنے   Q&Aتعمال آالت سے لے کر وہ سامان شامل ہے، جو ہنگامی حاالت کا جواب دینے میں انہیں محفوظ رکھتا ہے!  کے زیر اس

 رجسٹر کریں۔     یہاں سواالت الئیں۔
 

 دی روز میں سینٹر اسٹیج کنزرویٹری
سینٹر اسٹیج کنزرویٹری، جو برامپٹن کے نوجوان فنکاروں کے لیے   2021-2020پورے نیشنل یوتھ ویک کے دوران، دی روز برامپٹن 

تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی کا ایک پروگرام ہے، کے شرکاء کو سوشل میڈیا پر نمایاں کرے گا۔ شرکاء اس بہار میں اپنی حتمی پیشکش کے  
 ۔یہاں کلک کریںلیے تیاری کر رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے 

 
 نوجوانوں کے لیے انسٹاگرام الئیو چیٹ 

سٹی کونسلر شارمین ولیمز اور سٹی کونسلر ہرکرات  بجے میئر پیٹرک برأون،  6اپریل کو شام  30نیشنل یوتھ ویک منانے کے لیے،  
کی حالیہ ترین پابندیوں کے بارے میں بات کریں اور   19-سرگرمیوں کے متعلق جانیں، کوِوڈکے ساتھ شامل ہو کر آنے والی ورچوئل سنگھ

 پر کی جائے گی۔ @patrickbrownontمزید بہت کچھ۔ اس گفتگو کی میزبانی میئر برأون کے اکأونٹ 
 

 یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس  19-کوِوڈ
یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس، سٹی کونسلر چارمین ولیمز اور سٹی کونسلر ہرکرات سنگھ کی مشترکہ سربراہی میں  19-سٹی آف برامپٹن کوِوڈ

  سال عمر کے نوجوانوں کی معاونت کے لیے قائم کی 29تا  14کی وباء کے دوران برامپٹن کے  19-کام کرتی ہے۔ یہ ٹاسک فورس کووڈ
سے زیادہ تنظیموں کے ساتھ روابط استوار کرتے ہوئے انہیں وسائل اور معاونت   40گئی ہے، جو نوجوانوں کی خدمات کے لیے قائم کردہ 

مزید معلومات کے لیے   تک رسائی فراہم کرتی ہے تاکہ نوجوانوں کو گھروں سے آن الئن طور پر مثبت سرگرمیوں سے وابستہ رکھا جائے۔ 
 ۔یہاں کلک کریں

 
 نوجوان دوست کمیونٹی ڈیزگنیشن 

میں پلے ورکس، ایک پروگرام جس کو پارکس اینڈ ری کریئیشن اونٹیریو کی معاونت حاصل ہے، کی جانب سے سٹی آف برامپٹن کو   2020
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قی  پالٹینیم یوتھ فرینڈلی کمیونٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ جب اس شہر کو نوجوانوں کے لیے نشوونما اور تر
میں پالٹینم کی اس چوٹی کی   2020رنے کے حوالے سے شاندار عزم رکھنے کے اعتراف کے لیے تسلیم گیا تھا اور یہ کے مواقع فراہم ک

 یہاں کلک کریں۔ مزید جاننے کے لیے حیثیت کو حاصل کرنے والی تین کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ 
 

 اقتباسات 
 

مئی تک نیشنل یوتھ ویک کے دوران برامپٹن کے نوجوانوں کا جشن منانے کے لیے پرجوش ہیں! برامپٹن کینیڈا کے کم عمر   7تا  1"ہم 
سے زائد نوجوانوں کا گھر ہے۔ میں تمام نوجوانوں کی   130,000سال کی عمر کے    29سے   14ترین شہروں میں سے ایک ہے اور 

اپریل کو   30ان تقریبات کے لیے رجسٹر ہوں اور کونسلر ولیمز اور کونسلر سنگھ کے ساتھ حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہفتے کے دور
 میری نوجوانوں کے لیے انسٹاگرام الئیو چیٹ میں شامل ہوں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

"نیشنل یوتھ ویک مبارک ہو! برامپٹن کے نوجوان لوگ ہمارے مستقبل کے رہنماء ہیں اور ہم ایسی تقریبات اور مواقع پیدا کرنے کے لیے  
مئی تک سٹی اور اس کے کمیونٹی شراکت داروں کی جانب سے پیشکش کی جانے   7سے  1وقف ہیں، جو انہیں کامیاب ہونے میں مدد دیں۔ 

 ریبات میں سے ایک، دو، دس یا تمام میں شرکت کریں!" تق 40والی تقریبًا 
 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
"برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور نوجوان لوگوں کے لیے سیکھنے اور بڑھنے کے لیے مواقع کا شہر ہے۔ ہمارے  

ٹی کا ایک اہم حصہ ہیں اور ہم انہیں شہری شہولیت کی ترغیط دینے، قائدانہ مواقع بڑھانے اور ان کی بہبود کو فروغ  نوجوان ہماری کمیون 
 دینے کا مقصد رکھتے ہیں۔ پورے ہفتے کے دوران نیشنل یوتھ ویک کی مزیدار تقریبات کے لیے رجسٹر ہونا یقینی بنائیں۔"

 وائس چیئر، کمیونٹی سروسز؛ کو لیڈ، یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن؛ 8اور  7شارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -
 

مئی تک نیشنل یوتھ ویک کے لیے رنگ برنگی ورچوئل تقریبات اور سرگرمیوں کے ساتھ برامپٹن کے نوجوانوں کا   7سے  1"سٹی کا عملہ 
جشن منانے کے لیے پرعزم ہے۔ اگرشہ کہ ہم اس سال یہ جشن منانے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہماری ٹیم نے اس ہفتے کے لیے  

 ں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ سائن اپ کریں اور لطف میں شامل ہو جائیں!" ایک پرجوش مجموعہ تیار کیا ہے۔ میں تمام لوگو
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
 -30-  

 کاروباروں کا گھر ہے۔ سے زائد   75,000 سے زائد لوگوں اور  700,000 کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ

کہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تا
 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن 
Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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