
 

  

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

16 ਮਾਰਚ, 2017  

 

ਰਿਊਕਮਰ ਬੱਸ ਟਰੂ (ਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆ ਂਲਈ ਮਫੁ਼ਤ ਬੱਸ ਦਾ ਟਰੂ) ਿੇ ਪਬਰਲਕ ਲਾਇਬਰਰੇੀ 
ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਿ ਅਵਾਰਡ ਰਜੱਰਤਆ  

 

ਬਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਰਿਊਕਮਰ ਬੱਸ ਟੂਰ (Newcomer Bus Tour) ਪਾਰਟਿਰਰਸ਼ਪ ਿੇ ਸਥਾਪਿ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਵੇਂ 
ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਿ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਲਈ ਅਮੈਰਰਕਿ ਪਬਰਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ (American Public 

Library Association) ਦਾ ਅਪਸਟਾਰਟ ਇਿੋਵਸ਼ੇਿ ਅਵਾਰਡ (Upstart Innovation Award) ਰਜੱਰਤਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 
ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. (CEO) ਰੇਬੇਕਾ ਰੈਵੇਿ ਇਸ ਜੂਿ ਰਵੱਚ ਅਮੈਰਰਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਕਾਿਫਰੰਸ ਰਵੱਚ ਅਵਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਗੇ।   
 

ਅਪਸਟਾਰਟ ਇਿੋਵੇਸ਼ਿ ਅਵਾਰਡ ਪਬਰਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਚਿਾਤਮਕ ਸੇਵਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੰੂ $2,000 ਦੇ ਮਾਿ ਭੱਤੇ ਦਾ 
ਸਿਮਾਿ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਹਲਾਂ, ਰਿਊਕਮਰ ਬੱਸ ਟੂਰ ਿੰੂ ਉਦੋਂ ਮਾਿਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (Brampton Library) ਿੇ 
2015 ਰਵੱਚ ਓਿਟੈਰੀਓ ਰਮਰਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਰਜ਼ਮ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਸਪੋਰਟ (Ontario Ministry of Tourism, Culture and Sport) 
ਦਾ ਐਗਂਸ ਮਵੋ ਐਟ ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਿ ਪਬਰਲਕ ਲਾਇਬਰਰੇੀ ਸਰਰਵਸ (Angus Mow at Award for Excellence in 

Public Library Service) ਰਜੱਰਤਆ ਸੀ। 
 

ਰਿਊਕਮਰ ਬੱਸ ਟੂਰ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ (City of Brampton) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਿ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ, 
ਇੱਕ ਅਰਜਹੇ ਰੂਟ ਦੇ ਿਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ (ਸੀਜਿਲੀ) ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ 
ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਫ ਿੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਰਸ਼ਪ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਂਝੇ 
ਕੀਤੇ, ਰਜਹਿਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। 
 

ਹਵਾਲੇ: 

 

“ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਟੂਰ ਇਸਦਾ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਿ ਹਿ ਰਕ ਰਸਟੀਜ ਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਿੰੂ ਰਕਵੇਂ ਵਾਧੂ 
ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਿਾਲ ਸਥਾਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਲਈ ਅਿੁਕੂਲ ਹਿ ਅਤੇ ਰਕਵੇਂ ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਿ। ਕੈਿੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਉੱਘੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੱਰਭਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਿ ਕਈ ਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ 
ਲਈ ਮਿਪਸੰਦ ਥਾਂ ਹੈ। ਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਟੂਰ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਰਸਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਲ ਜੋੜਿ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਰੀਕਾ ਹਿ।” 

- ਮੇਅਰ ਰਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੰੂ ਰਮਲੀ ਤਵੱਜੋ ਿੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਿ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਦੇ ਿਾਲ, ਸਾਿੰੂ 
ਬਰੈਂਪਟਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਿੰੂ ਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਰਲਆ ਹੈ। ਟੂਰ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵੱਚ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਣਿ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ  ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ 



ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਿ। ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਜੋ ਮਾਿਤਾ ਅਤੇ ਿਾਗਰਰਕ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਮੱੁਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਟੂਰ ਿੰੂ ਰਮਲੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਾਿਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।”  

- ਰੇਬੇਕਾ ਰੈਵੇਿ, ਬਰੈਂਪਟਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. (Rebecca Raven, Brampton Library CEO) 
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ਬਰੈਂਪਟਿ ਲਾਇਬਰਰੇੀ ਬਾਰ:ੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੇ ਬਰਾਂਚਾਂ ਰਵੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਂਆਈਟਮਾਂ, ਕੰਰਪਊਟਰ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਕਰੋਮਬੁੱ ਕਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਰਹ ਹੈ, ਇਸ ਰਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ 
ਇੰਟਰਿ ੈੱਟ ਪਹੰੁਚ ਦ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ ਉਹਿਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਿ ਕਟੀਰਵਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਲੈਪਟੌਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦ ੇਹਿ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 
ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਔਿਲਾਈਿ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਕਸ ੇਵੀ ਬਰਾਂਚ ਰਵਖੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਰਡਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਿਾਂ ਰਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਈ-ਰਕਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਕੋਰਸ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰਚੁੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਰਆਂ ਿੰੂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ Facebook ਅਤ ੇTwitter 
@bramptonlibrary 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 
ਬਰੈਂਪਟਿ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਿੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਿ ਰਵਰਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਰਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਲੀ ਰਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਿ ਦੇ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਿੰੂ ਰਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਰਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਿ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਿੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਰਵੱਚ ਖੋਰਲਹਆ ਰਗਆ ਬਰੈਂਪਟਿ ਰਸਰਵਕ ਹੋਸਰਪਟਲ, ਰਵਰਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ੇਕਰਮਉਰਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਿੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ: 
 

ਜੂਿ ਰਡੱਕਿਸਿੋ (June Dickenson) 

ਮੈਿੇਜਰ, ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਿਕੇਸ਼ਿਸ 

ਬਰੈਂਪਟਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 
jdickenson@bramlib.on.ca 
905.793.4636 ext. 74368 

 
ਿ ਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਿ 

natalie.stogdill@brampton.ca 
905.874.3654 
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