
 

 

 
 

                     برائے فوری اجراء
 

 ساالنہ بائیک ٹو ورک ڈے تقریبات کے ساتھ برامپٹن بائیک منتھ کو خوش آمدید کہتا ہے
 

اگر آپ نے ابھی تک اپنی سائیکل باہر نہیں نکالی، تو یہی وقت ہے اپنی سائیکل کو باہر لے کر آنے کا!   -( 2019مئی  21برامپٹن، آن )

بجے تک گارڈن اسکوائر، ڈأون ٹأون برامپٹن  9:00تا  7:30مئی کو بوقت صبح  27مورخہ  BIAسٹی آف برامپٹن اور ڈأون ٹأون برامپٹن 

 قریب منعقد کر رہے ہیں۔میں اپنی ساتویں بائیک ٹو ورک ڈے ت

 

جون( کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور اس مہینے کے دوران کام پر بذریعہ سائیکل جانے کے  28مئی تا  27اس تقریب سے بائیک منتھ )

ے اور ایک صحت افزاء، دلچسپ اور پرجوش اختیار کی خوشیاں منائی جائیں گی۔ اس تقریب کے شرکاء کے پاس برامپٹن میں سائیکل چالن

سڑک کے حفاظتی قوانین کے بارے میں مزید سیکھنے کا ایک نادر موقع موجود ہو گا۔ اس میں مفت کافی، ناشتہ، انعامات اور سائیکل کی 

 سیفٹی چیک کرانے کی سہولت بھی موجود ہو گی۔

 

اختتام گارڈن اسکوائر میں ہو گا۔ شرکت پر ہو گا اور اس کا  7:15بائیک ٹو ورک تقریب کا آغاز برامپٹن کے چار مختلف مقامات پر صبح 

 رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ یہاںمیں دلچسپی رکھنے والے سائیکل سوار آن الئن طور پر 

 

، پیل ریجنل پولیس، برامپٹن ٹرانزٹ، برامپٹن BIAفروخت کنندگان اور نمائش کنندگان میں شامل ہیں ریجن آف پیل، دی ڈأون ٹأون برامپٹن  

 کی سائیکلنگ کمیونٹی اور ڈأون ٹأون کے دیگر متعدد کاروباری ادارے۔

 

ور مقامی سطح پر منائی جاتی ہیں تاکہ شہریوں کو رغبت اور تحریک بائیک ٹو ورک ڈے کی تقریبات ساالنہ بنیادوں پر قومی، عالقائی ا 

 کام پر جائیں۔ اپنے دالئی جائے کہ وہ سائیکل کے ذریعے

 

 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca/cycling تقریب کے متعلق مزید معلومات کے لیے

 

 مشورے:سائیکل کے حفاظتی 

 

 سال یا اس سے کم عمر سائیکل  سواروں کے لیے قانونی طور پر الزمی ہے 18یہ  -ہمیشہ ہیلمٹ پہنیں  1.

 سڑک کے قوانین اور ٹریفک کے تمام اشارات کی پابندی کریں 2.

 گاڑیوں کو صرف بائیں طرف سے ہی کراس کریں 3.

 کو نظر نہ آنے والے اندھے مقامات سے دور رہیں اڑی کی اطراف اور پیچھے ڈرائیورگ 4.

 رات کو قابِل دکھائی رہیں 5.

 ہاتھوں کے مناسب اشارات استعمال کریں 6.

 
 اقتباس

 
کے ویژن کو عملی  2040"ایک فعال کمیونٹی ہی ایک صحت مند کمیونٹی ہوتی ہے۔ شہر کو صحت مندانہ، محفوظ اور سرسبز بنانے کے 

جامہ پہنانے کے لیے سائیکل سواری کو فروغ دینا ایک کلیدی ترغیب ہے۔ سائیکل سواری اور پکڈنڈیوں کی سہولیات  کے ایک مربوط، 
پرکشش اور قابل رسائی نظام کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ہم نقل و حمل کے ایک فعال انفراسٹرکچر کو فروغ دینے پر بہت بھاری سرمایہ 

باہر نکالیں اور ہمارے خوبصورت شہر کو  وں کوائی کرتا ہوں کہ وہ اپنی سائیکلکر رہے ہیں۔ میں اپنے رہائشیوں کی حوصلہ افزری کا
 دریافت کریں۔"

 
 میئر پیٹرک برأون -

http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Bike-To-Work-Signup.aspx
http://www.brampton.ca/cycling


 

 

-30- 

 
۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے کاروباری اداروں کا گھر ہے 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا
 فیس بک ،ٹوئٹر ی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سےرکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت دار

 زید جانیں۔پر م www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور

 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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