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 کا اجراء( Recreation services) برامپٹن کی طرف سے نئی آن الئن ریکری ایشن سروسز

 
جوالئی سے آن  30( Recreation and Culture program guideکی خزاں/موسم سرما کی ریکری ایشن اینڈ کلچرپروگام گائیڈ ) 2016/17

میں دستیاب ہو گی۔ شہریوں سے درخواست ہے کہ  (recreation centres) کے ریکری ایشن سنٹرزالئن اور اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر 

کے متعلق جاننے کے لیے اور برامپٹن کی نئی آن الئن سروسز سے مستفیض ہونے کے لیے آن  وںپروگرام تفریحیوہ برامپٹن کے شاندار 

 الئن جا کر اس گائیڈ کا مطالعہ کریں۔

 

 تالش کریںاپنے مرضی کے پروگرام 

اب اپنی آسانی کی جگہ، تاریخ اور وقت کے مطابق پروگرام تال ش کرنا آسان ہوگیا ہے! سٹی کے ویب پیج پر ریکری ایشنل ایکٹیوٹیز 

(Recreational Activities کے اندر ) آپ الش کرنے کے بعد تایڈوانسڈ فلٹر والے اس سرچ ٹول کو تالش کریں۔ اپنی پسند کا پروگرام جا کر

 کا رابطہ براہ راست آن الئن رجسٹریشن کے ساتھ ہوجائے گا۔

 

 اپنے بروشرکو اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کریں

۔ ہیںاب شہری اپنی مرضی کا بروشر بنا کر پرنٹ کرسکتے ہیں جس میں صرف وہی پروگرام ہوں گے جو ان کے لیے دلچسپی کا باعث 

پر ( والے پیج Registered Program Search)پروگرام سرچ  ڈمیں جا کر رجسٹر (Recreational Activitiesز )شنل ایکٹیویٹیای ریکری

اپنے پسندیدہ پروگراموں کا پرنٹ کے بعد  پسند کے مطابق ہو اور اس یفلٹرنگ کی ان آپشنز کا انتخاب کریں جو آپ کے گھر والوں ک ۔جائیں

آپ چاہیں توآپ  کے بٹن پر کلک کریں۔( ”My Custom Brochure“)مائی کسٹم بروشر" "ورژن حاصل کرنے کے لیے  PDFہونے واال 

 اس کے کور پر اپنا نام بھی پرنٹ  کرسکتے ہیں!

 

 اپنے پروگرام کے شیڈول کو اپنے کیلنڈر میں شامل کریں

ن کریں اور ا گالمیں نٹ ؤاپنے اکا۔ ہے کام کرتایہ فیچر بہت سارے کیلنڈر پروگرامز کے ساتھ اپنے شیڈول کواپنے آپ کو ای میل کریں! 

ہدایت پر عمل دی گئی پر کلک کریں اور کے اس واال بٹن تالش کر ("Create Calendar Reminders"" )کری ایٹ کیلنڈر ریمائنڈرز"

 کریں۔

 

 ڈیٹ کریں نٹ کو آن الئن اپؤاپنے اکا

نٹ ؤاپنے اکا۔ شن سنٹر جانے یا فون کرنے کی ضرورت نہیںای ریکریکے لیے ڈیٹ کرنے  نٹ کی معلومات کو اپؤاتی اکاذکو اپنے  اب آپ

 ن کریںا گنٹ میں آن الئن الؤے اپنے اکایل کی معلوما ت میں تبدیلی کرنے کی

 

 چوبیس گھنٹے معاونت

وقت ہفتےکے کسی پر کال کر کے دن کے کسی بھی  311اب آپ  کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے ؟سسٹم آپ کو آن الئن رجسٹریشن کیا 

 بھی دن معاونت حاصل کر سکتے ہیں۔

 

 پچھلے سال کی رسید طلب کریں 

کی  نٹیکٹ ای رجسٹریشن فا رم ا ستعمال کریں اور ہم آپاپر کال کریں یا آن ال ئن ک 311ہے؟ درکار کیا آپ کو پچھلے سال کی رسید 

 سس کریں گے۔ادرخواست کو بخوشی پر

 

 تعمال ہو جانے واالموبائل ڈیواسز پر آسانی سے اس

شنل پروگرامز اور فٹنس والے حصوں کو حال ہی میں اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ استعمال کرنے ی ایسٹی کی ویب سائٹ کے ریکر

میں آسان ہوگئے ہیں اور موبائل ڈیواسزپر زیا دہ بہتر طریقے سے چلتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں سٹی کی کسٹمر سروس سٹریٹیجی کا حصہ ہیں جس 

طور پر کی طرف سے اپنے شہریوں کو فراہم کی گئی سروسز کے معیار میں مستقل  (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )کا مقصد 

شہری جب چاہیں کسی بھی ریکری ایشن سنٹر پر آ  ۔آسان ہو جائے گیجس سے سٹی کے پروگرامز اور سروسز تک رسائی بہتری النا ہے 

اور رجسٹریشن کے لیے مشورہ اور معاونت حاصل کر  کر دوستانہ ماحول میں اپنی صورت حال کے مطابق تفریحی پروگراموں کے انتخاب

 سکتے ہیں۔
 



 

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89شامل ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برائے میڈیارابطہ 
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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