
 

 

 

 2018جوالئی  25

 برامپٹن میں نئے آئے ہیں؟ ایک مفت بس ٹوئر کے لیے رجسٹر ہوں!

 

  منگلو شہر کی تاریخ اور اپنی سروسز سے روشناس کرانے کے لیے بروز شہریوں ک آنے والے سٹی آف برامپٹن نئے –برامپٹن، آن 
 بس ٹٔوئرز کی پیشکش کر رہا ہے۔ انہخاندان دوست اور مفتاگست کو  23 مورخہ جمعرات بروز اگست اور 21 مورخہ

 2009سے یہ ایوارڈ یافتہ کمیونٹی پروگرام  یزنٹ اور برامپٹن الئبریری کے درمیان شراکت دارنسٹی اپنے تفریحی شعبے، برامپٹن ٹرا
 کر رہا ہے۔ اپنے شہریوں کی خدمت میں پیشسے 

 تین گھنٹے پر مشتمل ٹوئر کی تفصیالت:

 سنٹر کا دورہ یارے میں جاننے کے لیے کمیونٹتفریحی مواقع اور سہولیات کے ب 

  دستیاب متنوع وسائل اور یہ کہ ان تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے، کے بارے میں جاننے کے لیے چھ الئبریریوں میں سے
 نے کا موقعکسی ایک میں نئی چیزیں دریافت کر

  بس پر سفر کریں اور برامپٹن ٹرانزٹ کے نقشے،  کسیبرامپٹن ٹرانزٹ کیPRESTO  کے کرایے کے کارڈز کے فوائد اور یہ
 ورکشاپ کا انعقادے، کے بارے میں کہ سواریوں کو کب ایک تبادلے کی ضرورت پڑتی ہ

کو تعلیمی اور پرلطف رکھنے کے لیے کوئز اور انعامات شامل  ہے، جس میں ماحول تفریح کی فراہمیاور  ئیٹوئر کا مقصد معلومات افزا
 ہیں۔

کے بعد برامپٹن میں منتقل ہونے والے رہائشیوں کو شرکت کی دعوت دی جاری ہے۔ مزید  2015جنوری،  1ہے!  جاریرجسٹریشن 
پر رابطہ کریں، برامپٹن الئبریری کی کسی شاخ میں تشریف الئیں یا  905.793.4636معلومات کے لیے، برامپٹن الئبریری سے 

www.brampton.ca/recreation مالحظہ کریں۔ 

 اقتباس

کو میونسپل سروسز کے بارے میں ایسی خدمات کے ساتھ خوش آمدید کہنے کا ایک جدت پسند  یہ بس ٹوئر برامپٹن کے نئے رہائشیوں
طریقہ ہے، جو ان کی روزمرہ کی زندگیوں میں معاونت فراہم کرتی ہیں اور انہیں بھرپور بناتی ہیں۔ اس پروگرام میں پیش کی جانے والی 

 یں"۔ہ ےبنانے میں مدد کرت مقامد دوستانہ ایک مزی ہونے والے لوگوں کومیں نئے آباد براہ راست تربیت اور ذاتی پہلو ہمارے شہر 

 میئر لنڈا جیفری   -

-30- 

 
ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
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