
 

 

 

 24 ਨਵੰਬਰ, 2017 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆ ਂਿਈ ਮਫੁਤ ਬਿੱਸ ਦਾ ਟਰੂ 

ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ –  ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਅਵਾਰਡ-ਿੇਤੂ ਵਨਊਕਮਰ ਬਿੱ ਸ ਟੂਰ (ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਮੁਫਤ 
ਬਿੱ ਸ ਦਾ ਟੂਰ) ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਿੈਣ ਿਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਟੂਰ 5 ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ 150 ਸੈਂਟਰਿ ਪੀਿ ਡਰਾਈਵ (150 Central Peel Drive) ਵਵਖੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ 
(Brampton Library) ਦੀ ਵਚੰਗਕੂਜੀ ਬਰਾਂਚ (Chinguacousy Branch) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਟੂਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ 3-ਘੰਟੇ ਦੇ 
ਦੌਰੇ (ਵਟਰਪ) 'ਤੇ ਿੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਵਸਵਿਟੀਿ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਵਤਓਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਾਈਟਾਂ 
ਨੰੂ ਵਦਖਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਵਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਿਈ ਇਸਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਿੋ 1 ਿਨਵਰੀ, 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਏ ਹਨ। 
ਿਗਹਾ ਸੀਵਮਤ ਹੈ, ਇਸਿਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ (Brampton Library) ਨੰੂ 905.793.4636 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ 
ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਬਰਾਂਚ ਵਵਖੇ ਿਾਓ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ www.brampton.ca/recreation 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਨਊਕਮਰ ਬਿੱ ਸ ਟੂਰ, ਿੋ 2009 ਤੋਂ ਚਿੱ ਿਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton), ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ (Brampton 

Transit) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਿੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਿ ਮਾਰਚ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਵਨਊਕਮਰ ਬਿੱ ਸ ਟੂਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਅਮੈਵਰਕਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (American Library Association) ਤੋਂ ਅਪਸਟਾਰਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ 

(Upstart Innovation Award) ਵਮਵਿਆ ਹੈ, ਿੋ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦਾ 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। 

 ਟੂਰ ਦੀਆ ਂਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:   

•     ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਿਈ 25 ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਵਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਿਈ ਕੇਂਦਰ) ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ 
ਇਿੱ ਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਗਾਈਡ (Recreation Guide) ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ   

•      ਉਪਿਬਧ ਵਵਵਵਧ ਵਸੀਵਿਆਂ ਨੰੂ ਖੋਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਣਨ ਿਈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕਵੇਂ ਪਹੰੁਚਣਾ ਹੈ, ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ 'ਤੇ 
ਰੁਕੋ 

•      ਟਰਾਂਵਜਟ ਨਕਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ ਦੇ ਰਾਈਡਰ ਗਾਈਡ (Rider Guide) ਨਕਸ਼ੇ, PRESTO ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ 
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਣਨ ਿਈ ਵਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਿਈ ਇਿੱਕ ਵਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। 

http://www.brampton.ca/recreation
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਿ ਭਵਵਿੱ ਖ ਿਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਿਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਿਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਿਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਿਸ਼ੋੀਿੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਵਿਹਾ ਿੁਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਿਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨ ਵਾਿਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਿੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ 
ਹੋਰ ਿਾਣੋ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰਰੇੀ ਬਾਰ:ੇ ਸਾਡੀਆ ਂਨੇਿਿੀਆ ਂਬਰਾਂਚਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਵਾਿੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਵਰਕਸਟਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਕਰੋਮਬੁਿੱ ਕਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿੱ ਡਾ ਸੰਗਰਵਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਫਤ 
ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਉਹਨਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿਈ ਵਾਇਰਿੈਸ ਕਨ ਕਟੀਵਵਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਿੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਿੈਪਟੌਪ ਿੈ ਕੇ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਿੈਣ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਔਨਿਾਈਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਬਰਾਂਚ ਵਵਖੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਡਿੀਟਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਿ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਈ-ਵਕਤਾਬਾਂ, 
ਰਸਾਿੇ ਅਤ ੇਕਈ ਦਸ਼ੇਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਔਨਿਾਈਨ ਕੋਰਸ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਰਆ ਂਨੰੂ 
ਿਾਭਦਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਿਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ Facebook ਅਤੇ Instagram, Twitter and 

YouTube @bramptonlibrary 'ਤੇ ਫਾਿੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
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