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 لوگوں کے لیے مفت بس ٹُٔٔور نئے آنے والےبرامپٹن میں 

 

 دسمبر کے لیے رجسٹریشن جاری ہے

برامپٹن کے نئے رہائشیوں کو اس دسمبر میں ایوارڈ یافتہ نیو کمر بس ٹوئر کمیونٹی پروگرام میں شرکت کرنے کی  -برامپٹن آن 
 دعوت دی جاتی ہے۔ 

 6سینٹرل پیل ڈرائیو پر واقع چنگواکوسی برانچ سے شام  150ہوں گے، جو برامپٹن الئبریری کی دسمبر کو  7اور  5یہ ٹوئر 
ہے، جو شہر  کی سیر کرائی جاتیگھنٹے  3 کیشرکاء کو برامپٹن  میں ٹوئر اسبجے روانہ ہوں گے اور وہیں واپس آئیں گے۔ 
ے جانے والے چراغاں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم مختلف تہواروں پر کیکی سہولتیں، خدمات، تاریخ اور ساتھ ہی ساتھ 

 ہے۔  کرتا

کے بعد برامپٹن میں داخل ہونے والے لوگوں تک بڑھا دی گئی ہے۔ جگہ محدود  2014جنوری  1رجسٹریشن اب کھلی ہے اور 
بذاِت  برانچ میںکی کسی  پر رابطہ کریں یا برامپٹن الئبریری 905.793.4636ہے، لہذا برائے مہربانی برامپٹن الئبریری سے 

 پر دستیاب ہے۔  www.brampton.ca/recreation۔ مزید معلومات لے جائیںتشریف  خود

ک سے چل رہا ہے، سٹی آف برامپٹن، برامپٹن ٹرانزٹ اور برامپٹن الئبریری کے اشترا 2009برامپٹن نیو کمر بس ٹوئر، جو 
سے نئے تشریف النے والے شہریوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ رواں سال مارچ کے مہینے میں نیو کمر بس ٹٔور پروگرام 

سے نوازا گیا، جس کے ذریعے اختراعی اور پُر  اپ اسٹارٹ انوویشن ایوارڈکو امیریکن الئبریری ایسوسی ایشن کی جانب سے 
 ہے۔  اتیججدت پروگراموں کی حوصلہ افزائی کی 

ا ہے، بشمول دلچسپی کی جگہوں سے متعارف کرواتعوامی اور  ر نئے رہائشیوں کو شہر کی سہولیاتدوست ٹوئ یہ خاندان
 ، پارک، الئبریریاں، کمیونٹی سینٹر اور عوامی نقل و حمل کی خدمات۔تاریخی ورثے کے مقامات

   :ٹوئر کی شہ سرخیاں 

اور یہ کہ ریکریئیشن گائیڈ کو کیسے استعمال کیا جائے، کے بارے میں جاننے کے کیے جانے والے پروگراموں  پیش       •
   میں تشریف لے جائیںایک  کسی میں سے مراکز تفریحی 25لیے 

کمیونٹی  6دستیاب متنوع وسائل اور یہ کہ ان تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے، کے بارے میں جاننے کے لیے        •
 میں تشریف لے جائیںک الئبریریوں میں سے کسی ای

فیئر کارڈر کے فوائد اور یہ  (PRESTO) پریسٹو ٹرانزٹ میپ استعمال کرنے، برامپٹن ٹرانزٹ کے رائیڈر گائیڈ میپ،       •
 میں حصہ لینے ورکشاپ  عملیکے متعلق جاننے کے لیے ایک  لوگ منتقلیاں کیسے کر سکتے ہیں، کہ سوار ہونے والے

 برامپٹن ٹرانزٹ بس میں سوار ہوں۔ کسیکے لیے 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔
ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود 

http://www.brampton.ca/recreation


 

 

یں فخر کا جذبہ عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان م
اور  ٹویٹرآگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب 

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُک

  

ہمارے عالقے میں موجود شاخوں میں ادھار دی جانے والی چیزوں کا بڑا مجموعہ، کمپیوٹر ورک اسٹیشنز اور مفت انٹرنیٹ  :برامپٹن الئبریری کے متعلق
کس اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیپ ٹاپس النے والوں کے لیے وائرلیس کنیکشن کی سہولت موجود ہے۔ اپنی چیزیں لینے کے لیے آن تھ کروم بُ رسائی کے سا

، کئی ممالک رسالےبکس،  ، بشمول ایورائیٹیالئین مختص کریں اور کسی بھی برانچ پر واپس کر دیں۔ ہماری ویب سائیٹ ڈیجیٹل مصنوعات کی بڑی 
، موسیقی اور آن الئین کورسز کی پیشکش کرتی ہے۔ ہمارا عملہ تمام عمروں اور دلچسپیوں کے حامل لوگوں کے لیے پروگرام پیش کرتا ہے اتارسے اخب

بک، انسٹاگرام، ٹوئٹر اور یوٹیوب  پر مزید جانیں اور ہمیں فیس bramptonlibrary.ca اور ہر کسی کے لیے مددگار معاونت فراہم کرتا ہے۔ 
 bramptonlibrary@ پر فالو کریں۔ 
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