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 میں نئے آنیوالوں کے لئے بس کا مفت دورہ (Bramptonبرامپٹن )
 

شہر کے مفت موسم  (Bramptonمیں نئے آنیوالوں کے لئے برامپٹن ) (Brampton، اونٹاریو: برامپٹن )(Bramptonبرامپٹن )

الئبریری کی چنگواکوسی برانچ سے شروع اور  (Bramptonسرما بس دوروں کے لئے رجسٹریشن اب کھل گئی ہے۔ برامپٹن )
ً  6دسمبر کو، شام  7اور  6پر ختم ہونے واال دورہ،  بجے رات تک منعقد ہو گا۔ جگہ محدود ہوتی ہے اور  9بجے سے تقریبا

 الئبریری میں کال کر کے رجسٹر کرنا چاہئے۔  (Bramptonپر برامپٹن ) 905.793.4636دلچسپی رکھنے والے شرکاء کو 
 

سروسز  یہ خاندان دوست دورے، نئے رہائشیوں کو ورثہ کے عالقوں، پارکوں، الئبریریوں، کمیونٹی سینٹرز، اور پبلک ٹرانزٹ
 سمیت، شہر کی سہولیات اور دلچسپی کے مقامات سے متعارف کراتے ہیں۔

 
میں آ کر آباد ہو رہا ہے یا کوئی بھی نیا  (Bramptonایک نیا آنیواال فرد کینیڈا کے لئے ایک نیا نو آباد ہو سکتا ہے جو برامپٹن )

 ہے۔  میں منتقل ہوا (Bramptonکے بعد برامپٹن ) 2014جنوری  1رہائشی جو 
 

نئے آنیوالوں کو شہر میں اردگرد خوبصورت عالقوں کا دورہ کرنے، تعطیالت کے لئے روشنی کے ڈسپلے میں شامل ہونے، اور 
 کی سہولیات، پروگراموں، خدمات، اور تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کا موقع ملے گا۔ (Bramptonبرامپٹن )

 
 کی جھلکیاں:   دورہ

 ( برامپٹنBrampton)  ٹرانزٹ سفری نقشوں، پریسٹو کرایہ کارڈز اور منتقلیوں کا کیسے استعمال کرنا ہے، کے بارے میں
 عملی مشق کا حامل ٹیوٹوریل 

 ایک تفریحی سینٹر اور پیش کردہ پروگراموں کا رہنمائی کردہ دورہ؛ تفریح گائیڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے 

 ( برامپٹنBrampton)  الئبریری کی چنگواکوسی برانچ کا رہنمائی میں دورہ، جو بنا کسی الگت خاندانی وسائل اور نئے
 آنیوالوں کے لئے سروسز کو اجاگر کرتا ہے

 الئبریری کے کثیر السانی مجموعوں اور وسائل کا سرسری جائزہ لیں 

 چنگواکوسی پارک میں دستیاب موسم سرما کی سہولیات کے بارے میں جانیں 

 لذیذ اسنیک، مینڈرن ریستوران کی تواضع؛ اور ان کے اردگرد کے باغ کا دورہ  ایک 
 

ٹرانزٹ کی  (Bramptonالئبریری اور برامپٹن ) (Bramptonکے شہر، برامپٹن ) (Bramptonایوارڈ یافتہ دورے برامپٹن )
ے کینیڈین اربن ٹرانزٹ ایسوسی میں شروع ہوئے، ن 2010ہے۔ نئے آنیوالوں کے لئے بس کے دورے، جو کش ایک مشترکہ پیش

 کارپوریٹ لیڈرشپ ایوارڈ حاصل کیا۔  2012ایشن کی طرف سے ایک 
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الگ الگ نسلی  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) کے متعلق: (Bramptonبرامپٹن )

کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع  (Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پس منظر کے لوگ شامل ہیں جو 

سوک ہاسپٹل  (Bramptonدستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن )

(Brampton Civic Hospital)  2007جس کا ( میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹمWilliam Osler Health System)  کا حصہ ہے جو کینیڈا کے

 پر فالو کریں۔ (Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@ پر جائیں یا www.brampton.caبڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے 

 
 

 

 

 :میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

