
 
 

 

 

 2018مئی  2
  

ڈواک کے  زپر جین ہفتہ اس اختتام    سیر کریںخوب ٹوئرز کے ساتھ اپنے شہر کی  گائیڈ 
  

مئی کو رہنمائی والے پیدل  7اور  6، 5فیسٹیول کو منا رہا ہے، رہائشیوں کو  واک زجیسا کہ سٹی آف برامپٹن بین االقوامی جین –برامپٹن، آن 
 چلنے کے مفت ٹوئرز میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔

  
بز کی یاد میں قائم کردہ، جین واکز پیدل چلتے ہوئے ایسے مباحثے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی کمیونٹی کے وشہری فعالیت پسند جین جیک

 برامپٹن میں چار پیدل سفر ہوں گے: ہیں۔  ےکرنے کا موقع دیتاپنی کہانیاں شریک  ایک دوسرے کے ساتھ لو دریافت کرتے ہوئےنئے پہ
  

 مأونٹ پلیزنٹ ویلج
 مئی 5ہفتہ،               تاریخ: 
 2:30 - 1:30دن               وقت: 

نا اکٹھے ہو سامنے کے داخلی دروازے پربرامپٹن الئبریری کے  پر موجودڈرائیو(  کمیوٹر 100پلیزنٹ ویلج اسکوائر ) ٹمأون         مقام:
 ہے

پیدل ب کے وگأوں ہے، جسے جین جیک نما ایک شہر کے تصّور کو ذہن میں رکھتے ہوئے قائم کردہمأون پلیزنٹ ویلج آمد و رفت کی آسانی 
تیار اور تعمیر کیا گیا ہے۔  کے مطابق وں پر عمل کرتے ہوئے منصوبہ بندیمکمل کمیونٹیوں کے اصول اور چلنے کے قابل، کثیر االستعمال

کی تعمیر کے دیگر پہلٔوں پر یہ ٹوئر عالقے کی تاریخ اور وراثت، کمیونٹی ایمینٹی ہب، ملی جلی رہائشی اور کاروباری ترقی اور کمیونٹی 
  سے نظر ڈالے گا۔ قریب

 برامیال
 مئی 6اتوار،               تاریخ: 
 12دن  - 10صبح               وقت: 

 اکٹھے ہونا ہےکس کے سامنے( اور کوئین اسٹریٹ ایسٹ پر )اسٹار ب   کنارےکے جنوب مشرقی ی روڈ کسڈ           مقام:

، جس کے اپنے سروس اور کمرشل سنٹرز تھے، کے طور پر جدت پسند سٹیمیں، برامیال کینیڈا کے پہلے سیٹالئیٹ  وسطصدی کے  ویں20
تاکہ ایک جدت کار کے طور پر اس کی روایت  امیال کی تجدید کی تجویز دیتا ہےویژن بر 2040کمیونٹی ڈیزائن کا ایک نمونہ تھا۔ برامپٹن 

ر برامیال کی بھرپور تاریخ پر ایک لے سے۔ یہ ٹوئسکونت ہونے کے حوا ا ماحولیاتی استحکام اور قابلکو برقرار رکھا جا سکے، خصوص  
 سکتی ہے۔ ی ہوکہ عالقے کی تجدید کیس چیت ہوتی رہے گینظر ڈالے گا اور اس بارے میں بات 

 ر واک و  یک اور ر  ڈأون ٹأون براپٹن ایٹوبیکوک کر  

 مئی 6اتوار،               تاریخ: 

 3 - 1دن               وقت: 

ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ(  2اور ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ پر، سٹی ہال کے ذرا جنوب ) کنارےکے شمال مغربی مین اسٹریٹ سأوتھ         مقام: 
 اکٹھے ہونا ہےپر 

  



 

 

یہ ٹوئر شہر کے قیام میں ایٹوبیکوک کرین کے تاریخی کردار اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سیالبوں کی تاریخ پر مرکوز ہو گا۔ وہاں سے بات 
سیالب کو کم کرنے اور ڈأون ٹأون کی بنیاد میں ترقی کے امکانات کو حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے موجودہ کام پر مڑ جائے چیت 

 کرے گا۔ پیشکے تحفظ، مطابق پذیر طور پر دوبارہ استعمال اور خصوصیات میں بہتری کی مثالیں  ورثہگی۔ راستے میں، ٹوئر 

  

 برائے مہربانی نوٹ کریں: 

  چڑھنا شامل ہے اور کچھ حصے جسمانی مشکالت کے شکار لوگوں کے لیے مشکل ہو  پر ٹوئر میں سیڑھیاں اور چڑھائیاس
 سکتے ہیں۔

 پارکنگ سٹی ہال اور جارج اسٹریٹ پر ویسٹ ٹاور گراجز میں دستیاب ہے۔ ہفتے کے اختتامی دنوں پر پارکنگ مفت ہوتی ہے۔ 

  

 ٹوئر شیریڈن کالج اور اپ ٹأون برامپٹن

 مئی 7پیر،               تاریخ: 

 11:30 - 9:30صبح               وقت: 

رکنگ کے بارے شیریڈن میں پا۔ ملیںپر  شکل والے لوگو ی" کSن روڈ( پر "ک الفل  یم 7899شیریڈن کالج ڈیوس کیمپس )        مقام: 
 services/parking/faqs-sheridan/campus-at-www.sheridancollege.ca/life میں معلومات کے لیے

 مالحظہ کریں۔

  

زیر رہنمائی، یہ معلومات پیدل ٹوئر اور گفتگو ہماری کمیونٹی کے تمام  ینظریات رکھنے والے لیری بیزلے ک دنیا کے جانے پہچانے شہری
گا، جس سے ہو شیریڈن کالج کے ڈسٹرکٹ انرجی پراجیکٹ کے ساتھ  اس ٹٔور کا آغازگی۔ ی جانب رغبت دالئے ک اٹھانے تاشعبوں میں اقدام

ہے۔ یہ ٹوئر ہورنٹاریو اور  دیکھتا"اپ ٹأون برامپٹن" کے طور پرویژن  2040سے برامپٹن کے بعد اس عالقے کی پیدل سیر ہو گی، ج
 اسٹیلیز کے گیٹ وے ٹرانزٹ ٹرمینل کے بالکل باہر ختم ہو گا، جو برامپٹن کے کلیدی چوراہوں میں سے ایک ہے۔
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.sheridancollege.ca/life-at-sheridan/campus-services/parking/faqs
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

