
 

 

 

જુલાઇ 25, 2018  

બ્રામ્પટનમાાં નવા રહવેાસી છો? એક બસ પ્રવાસ મફતમાાં મળેવવા નોંધણી કરાવો! 

 

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેરરયો – સીટી ઓફ બ્રામ્પટન પોતાના નવા રહવેાસીઓને શહેરનો ઇતતહાસ અને સુલભ સવેાઓની માતહતી આપવા 

માંગળવાર, ઓગસ્ટ 21 અન ેગુરુવાર, ઓગસ્ટ 23 નાાં રોજ, મફતમાાં, સવ ેકટુુાંબીજનોને અનકુૂળ એક બસ પ્રવાસ કરાવવાનુાં છે. 

આ શહેરના રરરિએશન રિતવઝન, બ્રામ્પટન ટ્રાતન્ઝટ અન ેબ્રામ્પટન લાઇબ્રેરી (પુસ્તકાલય) વચ્ચનેી ભાગીદારી મારફતે આ ઍવોિડ-તવજેતા 

સામુદાતયક કાયડિમ આ શહેરે વર્ડ 2009 થી આપ્યો છે. 

ત્રણ કલાકના પ્રવાસની તવગતો નીચ ેજણાવ્યા મજુબ છે: 

 મનોરાંજનની તકો અને સુલભ સુતવધાઓન ેલગતી માતહતી જાણવા એક સામુદાતયક કેન્રની (રરરિએશન સને્ટરની) મુલાકાત લેવી 

 ઉપલબ્ધ તવતવધ સાંસાધનો અન ેતનેી પહોંચ કેવી રીતે મેળવવી તે શોધી કાઢવા છ (6) માાંથી એક પુસ્તકાલય શાખાનુાં તનરીક્ષણ કરવુાં 

 બ્રામ્પટન ટ્રાતન્ઝટ બસની સવારી કરવી અન ેબ્રામ્પટન ટ્રાતન્ઝટનો નક્શો, PRESTO (પ્રેસ્ટો) ફેર (ભાિાના) કાર્ડસડના લાભો અન ે

મુસાફરોન ેક્યાર ેપરરવહન સગવિ બદલવાની જરૂર પિે છે, તનેે લગતી હાથવગી માતહતી મેળવવી 

આ પ્રવાસોનો હેત ુઆ મુદ્દાઓન ેશૈક્ષતણક અન ેઆનાંદમય રાખવા ઉખાણાઓ અન ેઇનામોથી, માતહતીપ્રદ રહવેાનો અન ેમનોરાંજન પૂરુાં 

પાિવાનો છે. 

નોંધણી હવે ચાલુ છે! જાન્યુઆરી 1, 2015 પછી બ્રામ્પટનમાાં વસલેા રહેવાસીઓન ેઆ પ્રવાસોમાાં હાજર રહેવાનુાં તનમાંત્રણ છે. વધુ માતહતી 

મેળવવા, બ્રામ્પટન લાઇબ્રેરીનો સાંપકડ 905.793.4636 નાંબર પર કરો, કોઇ બ્રામ્પટન પુસ્તકાલય શાખાની મુલાકાત લો, અથવા 

વેબસાઇટ www.brampton.ca/recreation જુઓ. 

અવતરણ (ક્વૉટ): 

“આ બસ પ્રવાસો નવા બ્રામ્પટન રહેવાસીઓ માટે તેઓના રોજીંદા જીવનમાાં સહાયરૂપ અને સુદૃઢ મ્યુતનતસપલ સવેાઓ અાંગનેી માતહતી વિે 

તેઓન ેઆવકારવાની એક નવીન રીત છે. આ કાયડિમમાાં આપવામાાં આવતુાં સુલભ તશક્ષણ અન ેઅાંગત સહાનભુૂતત અહીં સ્થાયી થતી દરેક 

વ્યતક્ત માટ ેઆપણાાં શહેરને વધાર ેઅનુકૂળ શહેર બનાવવામાાં મદદ કર ેછે.” 

-       મેયર તલન્િા જૅફરી (Linda Jeffrey) 
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બૅ્રમ્પટન તવશાળ આયોજનો તવર્ ેતવચારે છે. અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતુાં ભતવષ્ય માટે તયૈાર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ ક ેઆપણા સમદુાયની વૃતધધ, યુવાની અન ેવૈતવધ્ય આપણને અલગ 

ઓળખ પ્રદાન કરે છે. અમ ેકૅનેિાના ઇનોવશેન સૂપર કૉરરિોર ખાતે તસ્થત છીએ જયાાં રોકાણોન ેપ્રોત્સાતહત કરીએ છીએ અન ેવૈતવવક સ્તરે અમારી સફળતામાાં વૃતધધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાવી 

રહ્યા છીએ એવા ગતતશીલ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ચાાંપે છે અન ેઅહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવની લાગણીનો સાંચાર કરે છે. અમ ેબૅ્રમ્પ્ટનને આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જેથી તે એક જોિાણ 

ધરાવતુાં શહેર બન ેજે પ્રવતડનાત્મક, વ્યાપક અન ેસાહતસક હોય. અમને Twitter અને Facebook પર ફોલો કરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca. 
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