
 

 

 

25 ਜੁਲਾਈ, 2018  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਹੋ? ਮਫੁ਼ਤ ਬ੍ਿੱ ਸ ਟੂਰ ਲਈ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰੋ! 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨਵੇਂ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸਿਹਾਿ ਅਿੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੂੰਗਲਵਾਰ, 21 ਅਗਿਿ ਅਿੇ ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਅਗਿਿ ਨ ੂੰ  ਮੁਫ਼ਿ, ਪਸਰਵਾਰ-ਅਨੁਕ ਸਲਿ ਬੱ੍ਿ ਟ ਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਿਟੀ 2009 ਿੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਿਵੀਜ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਅਿੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) 
ਸਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਅਵਾਰਿ-ਜੇਿ  ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਿੂੰ ਨ-ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਦੇ ਟ ਰ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: 

 ਮਨੋਰੂੰਜਨ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਮੌਸਕਆਂ ਅਿੇ ਫੈਸਿਸਲਟੀ ਿਹ ਲਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਜਾਓ  

 ਉਪਲਬ੍ਧ ਵੂੰ ਨ-ਿੁਵੂੰ ਨੇ ਵਿੀਸਲਆਂ ਦਾ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਅਿੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਿੱਕ ਸਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰ ਸਚਆ ਜਾਏ, ਛੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 
ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਿੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ 

 ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਬੱ੍ਿ ਦੀ ਿਵਾਰੀ ਕਰੋ ਅਿੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਨਕਸ਼ੇ ਬ੍ਾਰੇ ਪਰਯੋਸਗਕ (ਸਵਹਾਰਕ) ਵਰਕਸ਼ਾਪ, PRESTO 
ਸਕਰਾਇਆ ਕਾਰਿਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਓ ਅਿੇ ਜਾਣੋ ਸਕ ਿਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਿਫਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ  

 

ਟ ਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਸਖਆਿਸਮਕ ਅਿੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬ੍ੁਝਾਰਿਾਂ ਅਿੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿ ਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਿੇ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਹੈ। 
 

ਹੁਣ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ! ਜੋ ਸਨਵਾਿੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਆਏ ਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿੱਦਾ 
ਸਦੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨ ੂੰ  905.793.4636 'ਿੇ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਸਕਿੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਵਖੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ 
www.brampton.ca/recreation ਦੇਖੋ। 

ਹਵਾਲਾ 

“ਇਹ ਬੱ੍ਿ ਟ ਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਆਗਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਿਰੀਕਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸਵੱਚ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਉਿਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਪੂੰਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਪਰਯੋਸਗਕ 
ਸਿਖਲਾਈ ਅਿੇ ਸਨਿੱਜੀ ਿਬ੍ੂੰ ਧ ਿਾਿੀ ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ ਉਿ ਸਵਅਕਿੀ ਲਈ ਵੱਧ ਦੋਿਿਾਨਾ ਥਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਿਦਾ 
ਹੈ।” 

-       ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

http://www.brampton.ca/recreation
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਿਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਿ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਿੇ ਸਵਸਵਧਿਾ ਿਾਨ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਿਸ਼ਾਸਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਿਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਥਿ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਿ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਿੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਿ ੇFacebook 'ਿੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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