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 نیو کمر بس ٹوئر نے پبلک الئبریری ایسوسیئیشن ایوارڈ جیت لیا
 

برامپٹن کی نیو کمر بس ٹوئر پارٹنرشپ نے نئے آنے والے لوگوں کو کامیابی سے آباد کرنے میں مدد فراہم کرنے  –برامپٹن، آن 
جیت لیا ہے۔ برامپٹن الئبریری کی سی ای  اپ اسٹارٹ انوویشن ایوارڈکے اپنے کردار پر امیریکن پبلک الئبریری ایسوسیئیشن کا 

کانفرنس میں ایوارڈ وصول  میں امیریکن الئبریری ایسوسیئیشنکے مہینے جون سال اس  (Rebecca Raven) او ریبیکا ریون
  ۔ یکریں گ

 
کے ایک اعزازیے کے ساتھ کسی عوامی الئبریری کی جدت یا خدمات کے تخلیقی  2,000$ اپ اسٹارٹ انوویشن ایوارڈیہ 

کو اس وقت تسلیم کیا گیا جب برامپٹن کی حیثیت پروگرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ سابقہ طور پر، نیو کمر بس ٹوئر 
اٹ ایوارڈ فار ایکسیلنس ان پبلک اینگس موومیں اونٹاریو منسٹری آف ٹوئرزم، کلچر اینڈ اسپورٹس کا  2015الئبریری نے 

 جیتا۔ الئبریری سروس
  

سٹی آف برامپٹن اور برامپٹن ٹرانزٹ کی شراکت داری کے ساتھ ایک ایسے روٹ پر چالیا  لحاظ سےنیو کمر بس ٹوئر کو موسمی 
۔ راستے میں، عملہ ہوتی ہیں موجود جاتا ہے، جس میں برامپٹن الئبریری کی شاخیں اور شہر میں موجود دیگر نمایاں جگہیں

وں کے گمام عمر اور دلچسپیوں کے حامل لوہے، بشمول ت رہتا لوگوں کو الئبریری کی رکنیت کے کئی فوائد کے بارے میں بتاتا
 مفت پروگرام اور خدمات۔دستیاب لیے 

 
 اقتباسات:

 
اپنے ساتھ ابتداء میں ہی  ولے لوگوں کشہر کس طرح نئے آنے وا"ایوارڈ یافتہ نیو کمر بس ٹوئر اس چیز کی زیردست مثال ہیں کہ 

۔ کینیڈا کے ایسے تیزی سے کہہ سکتا ہےمیونٹی میں خوش آمدید اور مقامی ک انہیں متعارف کروا سکتا ہے، وابستہ کر سکتا ہے
لیے کے طور پر، جو متنوع اور کثر الثقافت ہیں، برامپٹن کئی نئے آنے والے لوگوں کے شہر بڑھتے ہوئے شہروں میں سے ایک 
ے ساتھ مربوط کرنے کے اور ہماری تمام پیشکشوں ک شہر، ہماری سہولت گاہوںاپنے رز انتخاب کی جگہ ہے۔ نیو کمر بس ٹوئ

 ۔"ےاہم ہ نہایت لیے
 (Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری -

 
پٹن اور برامپٹن توجہ کو دیکھنا بہت مسرت بخش ہے۔ ہمارے شراکت داروں، سٹی آف برام کو حاصل ہونے والی"اس پروگرام 

ٹرانزٹ کے ساتھ ساتھ، ہمیں برامپٹن الئبریری کو نئے آنے والے لوگوں کو ایک کلیدی وسیلے کے طور پر سامنے النے کا ایک 
اکثر اپنی زبان میں پروگراموں اور عملے کی معاونت حاصل  خوں پرشرکاء بار بار ہماری شا ۔ ٹوئر کے بعدہے موقع نظر آیا

پہچان  ینمول ہے۔ ہم ٹوئر کے لیے یہ اضاففخر ا کے لیے یہ س سے حاصل ہونے واال علم اور شہریں۔ اکرنے کے لیے آتے ہ
 حاصل کرنے پر مسرور ہیں۔" 

 ریبیکا ریون، برامپٹن الئبریری کی سی ای او -
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کس، جن ورک اسٹیشنز اور کروم ب   ٹرمجموعہ، کمپیوشیاء کا ایک بڑا ہماری چھ شاخوں میں ادھار لینے کے قابل ا برامپٹن الئبریری کے متعلق:کچھ 

۔ اپنی چیزیں لینے کے لیے آن الئین یس کنیکٹوٹی دستیاب ہےمیں مفت انٹرنیٹ رسائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیپ ٹاپس النے والے لوگوں کے لیے وائرل
کس، میگزینیں، پیش کرتی ہے، جن میں ای ب   رینجعات کی ایک بڑی مخصوص کروا لیں اور کسی بھی شاخ پر واپس کر دیں۔ ہماری ویب سائیٹ ڈیجیٹل مصنو

اور ا ہے تپیش کر وں کے حامل لوگوں کے لیے پروگرامکئی ممالک سے اخبار، موسیقی اور آن الئین کورسز شامل ہیں۔ ہمارا عملہ تمام عمروں اور دلچسپی

پر حاصل کریں اور ہمیں فیس بک اور ٹوئٹر پر  bramptonlibrary.caمزید معلومات ، ا ہےم لوگوں کو معاونت فراہم کرتتما

@bramptonlibrary ۔پر فالو کریں 
 
 

http://www.bramptonlibrary.ca/
http://www.twitter.com/BramptonLibrary


الگ الگ نسلی پس منظر  209برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  کینیڈا کا نواں بڑا شہر  کے متعلق: Bramptonکچھ برامپٹن ) 

کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع  Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔  برامپٹن )89کے لوگ رہائش پزیر ہیں جو 
 Brampton Civicدستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔  برامپٹن سوک ہاسپٹل )

Hospital میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 2007( جس کا (William Osler Health System(  کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی
 پر فالو کریں۔ CityBrampton@ مالحظہ فرمائیں یا ہمیں ٹوئٹر پر  www.brampton.ca ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 
 جون ڈکنسن

 منیجر، مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشنز
 برامپٹن الئبریری

jdickenson@bramlib.on.ca  
905.793.4636 ext. 74368 

 
 نتالی سٹوگڈل 

 میڈیا کوآرڈینیٹر 
 سٹی آف برامپٹن 

natalie.stogdill@brampton.ca 
905.874.3654 
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