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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆ ਂਿਈ ਮਫੁਤ ਬਿੱ ਸ ਦਾ ਟਰੂ 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱ ਸ ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਿਈ ਹੁਣ 
ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰ 6 ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤੋਂ ਿਗਭਗ 9 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ ਹੋਣਗੇ, ਿੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ 
ਵਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਿਗਹਾ ਸੀਵਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਦਿਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਿੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਨੰੂ 
905.793.4636 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਇਹ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਿਈ ਅਨੁਕੂਿ ਟੂਰ ਨਵੇਂ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਦਿਚਸਪੀ ਵਾਿੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, 
ਵਿਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਿਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।  
 

ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਿਾ ਵਵਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ 
ਵਨਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ 1 ਿਨਵਰੀ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਆਇਆ ਹੈ।  
 

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸੰੁਦਰ ਇਿਾਵਕਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਿਾਈਟ ਦੇ ਵਡਸਪਿੇ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 
ਸਹੂਿਤਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਿੇਗਾ।  
 

ਟੂਰ ਦੀਆ ਂਵਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ:   
 ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੇ ਨਕਵਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, PRESTO ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦਾ ਵਵਹਾਰਕ ਅਤੇ 

ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਿ ਵਟਊਟੋਰੀਅਿ  
 ਇਿੱਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਵਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਿਈ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਿ ਦੌਰਾ; 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ   
 ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਵਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਿ ਦੌਰਾ ਵਿਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਿਈ ਵਬਨਾਂ ਿਾਗਤ ਵਾਿੇ ਵਸੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ 

ਆਏ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

 ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਗਰਵਹ ਅਤੇ ਵਸੀਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨਜ਼ਰ 

 ਵਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਵਵਖੇ ਉਪਿਬਧ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ  
 ਮੈਂਡਾਵਰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱ ਿੋਂ  ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਿੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ  

 

ਇਹ ਅਵਾਰਡ-ਿੇਤੂ ਟੂਰ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਵਹਿ ਹਨ। 2010 ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਬਿੱ ਸ ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਨੰੂ 2012 ਵਵਿੱ ਚ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ (Canadian Urban Transit 

Association) ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿੀਡਰਵਸ਼ਪ ਅਵਾਰਡ (Corporate Leadership Award) ਵਮਵਿਆ ਸੀ।   
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਿਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਿੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਿੇ 
ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਵਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਿਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਿਾਈ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਿਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖੋਵਿਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹੋਸਵਪਟਿ, ਵਵਵਿਅਮ ਓਸਿਰ 
ਹੈਿਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ ੇਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਿਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਿੋ ਕਰੋ। 
 

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton


 
 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ: 
ਨੈਟਿੀ ਸਟੋਗਵਡਿ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

