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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆ ਂਿਈ ਮਫੁਤ ਬ੍ਿੱ ਸ ਦਾ ਟਰੂ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਮੁਫਤ ਬ੍ਿੱ ਸ ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਿਈ ਹੁਣ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖੁਿੱਿਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 
ਟੂਰ 6 ਅਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਿਗਭਗ ਦੁਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵਚੂੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਹਾ 
ਸੀਵਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਦਿਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਿੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੂੰ  905.793.4636 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
ਇਹ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਿਈ ਅਨੁਕੂਿ ਟੂਰ ਨਵੇਂ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਦਿਚਸਪੀ ਵਾਿੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰ, 
ਪਾਰਕ, ਿਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।  
 
 

ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਿਾ ਵਵਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਨਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 
ਜਨਵਰੀ, 2014 ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਆਇਆ ਹੈ।  
 
ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ ਬ੍ਗੀਵਚਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਸ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਿੇਗਾ। 
 
ਟੂਰ ਦੀਆ ਂਵਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ:   
 ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦਾ ਵਵਹਾਰਕ ਵਟਊਟੋਰੀਅਿ ਵਕ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੇ ਨਕਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, PRESTO ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ 

 ਇਿੱਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਵਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਿਈ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਿ ਦੌਰਾ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਨੂੂੰ  ਵਕਵੇਂ 
ਵਰਤਣਾ ਹੈ   

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵਚੂੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਿ ਦੌਰਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਿਈ ਵਬ੍ਨਾਂ ਿਾਗਤ ਵਾਿੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

 ਿਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਬ੍ਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂੰਗਰਵਹ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨਜ਼ਰ; ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਿੇ ਿਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ 

 ਵਚੂੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਵਵਖੇ ਰਸਮੀ ਬ੍ਗੀਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਾੜੇ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 ਮੈਂਡਾਵਰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱ ਿੋਂ  ਇਿੱ ਕ ਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਸ਼ਤਾ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਿੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ  

 
ਇਹ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਟੂਰ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੀ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਪਵਹਿ ਹਨ। 2010 ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ 
ਿਈ ਬ੍ਿੱ ਸ ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਨੂੂੰ  2012 ਵਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ (Canadian Urban Transit Association) ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿੀਡਰਵਸ਼ਪ ਅਵਾਰਡ 
(Corporate Leadership Award) ਵਮਵਿਆ ਸੀ।   
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਿਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਿਣ ਵਾਿੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਿੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਮਿਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਿਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਿ, ਵਵਵਿਅਮ ਓਸਿਰ ਹੈਿਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਿਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਿੋ ਕਰੋ। 
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