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 برامپٹن میں نئے آنے والے لوگ٘وں کے لیے بس کی مفت سیر

 
آنے والوں کے لیے انعام یافتہ مفت بس ٹورز کے لیے ( کے برامپٹن میں نئے City of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

بجے سے لے کر تقریباً دوپہر تک لگائے جائیں گے اور ان کا اآغاز اور ختتام  10جون کو صبح  7اور  6رجسٹریشن جاری ہے۔ یہ ٹورز 

کم ہے اس لیے اس میں  ( برانچ سے ہو گا۔ دستیاب جگہChinguacousy( کی چنگ کوزی )Brampton Libraryبرامپٹن الئبریری )

( کو کال Brampton Libraryبرامپٹن الئیریری )پر  905.793.4636دلچسپی رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کے لیے 

 کریں۔

 

 تمام گھر والوں کے لیے ترتیب دیے گئے یہ ٹورز نئے شہریوں کو سٹی کی سہولیات اور دلچسپی کے دوسرے مقامات سے روشناس کرائیں

( کی public transit(، پارکس، الئبریریاں، کمیونٹی سنٹرز اور پبلک ٹرانزٹ )heritage areasگے جن میں شامل ہیں تاریخی مقامات )

 سروسز

 

ی نئے آنے والوں میں نقل مکانی کر کے کینیڈا آنے والے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے برامپٹن میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے یا کوئی بھ

 کے بعد برامپٹن میں منتقل ہوئے ہیں۔ 2014نئے شہری جو یکم جنوری 

 

نئے آنے والوں کے لیے دلکش باغوں کی سیر کے ساتھ ساتھ برامپٹن کی سہولیات، پروگراموں، سروسز اور تاریخ کے متعلق جاننے کا موقع 

 ہو گا۔

 

 ٹور کی چند خاص باتیں:اس 

 ( برامپٹن ٹرانزٹBrampton Transit ،کی طرف سے ٹرازٹ کے نقشوں )PRESTO کارڈز کے استعمال کی عملی تربیت 

 ( ایک ریکری ایشن سنٹرrecreation centre( کا گائیڈڈ ٹور )Guided tour اس کے پروگراموں کے متعلق معلومات: ریکری ایشن )

 ( کو استعمال کرنے کا طریقہRecreation Guideگائیڈ )

 ( برامپٹن الئبریریBrampton Library( کی چنگ کوزی )Chinguacousy برانچ کا گائیڈڈ ٹور جس میں آپ کو بالمعاوضہ فیملی )

 ( کے بارے میں بتایا جائے گا۔ newcomer services( اور نیو کمر سروسز )family resourcesریسورسز )

 کارڈ حاصل کریں۔ الئبریری کے کثیر زبانی ذخیرے اور ریسورسز کی ایک جھلک؛ اور موقع پر ہی الئیبریری 

 ( چنگ کوزی پارکChinguacousy Park( میں باغوں اور بارن )barnکی سیر ) 

 ( مینڈیرین ریستورانMandarin Restaurantکی طرف سے پر تکلف کھانا اور ارد گرد کے باغوں کی سیر۔ ) 

 

 Brampton( اور برامپٹن ٹرانزٹ )Brampton Library(، برامپٹن الئیبریری )City of Bramptonیہ ایوارڈ یافتہ ٹور سٹی آف برامپٹن )

Transit 2010( کی مشترکہ کاوش ہیں۔ ( میں شروع ہونے والے ان نیو کمرز بس ٹورزNewcomers’ Bus Tours میں کو کینیڈین اربن )

 Corporateوارڈ )میں کارپوریٹ لیڈرشپ ای 2012( کی طرف سے Canadian Urban Transit Associationٹرانزٹ ایسوسی ایشن )

Leadership Awardدیا گیا تھا۔ ) 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 

 رائے میڈیارابطہ ب
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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