સુસ્ વાગતમ્
ડબલિનમાાં સ્વાગત છે
ડબલિન શહેરના વતી, જ્યારે તમે ડબલિનમાાં તમારાં નવુાં ઘર બનાવશો ત્યારે અમે તમારા અને તમારા પલરવાર
માટે ભાવભયુું સ્વાગત કરીશુાં.
ડબલિનમાાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાનુાં જીવન પૂરી પાડવા માટે અમે સમલપિત છીએ. આ તાજેતરના રાષ્ટ્રીય નાગલરક સવેમાાં
પ્રલતલબાંલબત થાય છે , જેમાાં અમારા 99 ટકા રહેવાસીઓએ ડબલિનને રહેવા માટે એક ઉત્તમ અથવા સારી જગ્યા
તરીકે સ્થાન આપયુાં છે . સુદ
ાં ર આસપડોશ, બગીચાઓ અને હલરયાળી જગ્યાઓના કારણે તમે કદાચ ડબલિનને
તમારા ઘર તરીકે પસાંદ કયુું છે . અહીાંયા આવવા દ્વારા અમારા સુદ
ાં ર સમુદાયને જાળવવામાાં અમારી સહાય કરવા
માટે , તમારે શુાં જાણવાની જરૂર છે , તે જાણો.
સરકારમાાં પારદલશિતા માટે શહેર પ્રલતબદ્ધ રહે છે અને ઘણી બધી રીતે છે એના દ્વારા તમે વ્યસ્ત થઈ શકો છો
અને જાણ કરી શકો છો. શહેરની સેવાઓ, શહેરના નેતૃત્ વના પલરચય અને કાયિક્રમોના કૅ િેન્ડર લવશે વધુ માલહતી
માટે અમારી વેબસાઇટ બ્રાઉઝ કરો.
પ્રવૃલત્તઓ ભરપૂર છે – ડબલિન કમ્યુલનટી લરલક્રએશન સેન્ટરમાાં લિટનેસ અને મનોરાં જનની તકોમાાંથી પસાંદગી કરો,
અમારા સ્વતાંત્રતા લદવસની ઉજવણી અને ડબલિન આઇલરશ િે લસ્ટવિ જેવા સામુદાલયક કાયિક્રમોનો આનાંદ
માણો, અને અમારી 100+-માઇિ બાઇક પાથ લસસ્ટમ અને 60 જાહેર ઉદ્યાનો (પલલિક પાર્કસિ)નુાં અન્વેષણ કરો.
આ ઉપરાાંત, અમારા સશક્ત વૉિાંલટયર પ્રોગ્રામ (સ્વયાંસેવક કાયિક્રમ) અમારા સમુદાયમાાં જોડાવા માટે તમામ
ઉાંમરના િોકો માટે લવકલ્પો પ્રદાન કરે છે .
જ્યારે કુ ટુાંબ અને લમત્રો મુિાકાત િે છે , અથવા જો તમે સૂચનો શોધી રહ્યા છો, ત્યારે ડબલિન કન્વેન્શન અને
લવલઝટસિ લયુરો વેબસાઇટ visitdublinohio.comની મુિાકાત િો અથવા ઐલતહાલસક ડબલિનમાાં લવલઝટર
સેન્ટર પર રોકાઓ. જ્યારે તમે સાંસ્કૃ લત માટે ની ઈચ્છા ધરાવો છો, ત્યારે ડબલિન આર્ટસિ કાઉલન્સિ તમારાં મુકામ
રહે છે જ્યાાં બલગચાઓમાાં ખુલ્ િાાં કૉન્સટિ , ગૅિરી પ્રદશિન અને રચનાત્મક ક્િાસનો સમાવેશ થાય છે .
અમે તમને ડબલિન શહેરની ઑિર કરવાની બધી સેવાઓ અને સુલવધાઓથી પલરલચત થવા અને િાભ િેવા માટે
પ્રોત્સાલહત કરીએ છીએ. તમારા પોતાના શહેરમાાં સ્વાગત છે !
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