స్వా గతం
డబ్లన్
ి కు స్వా గతం
డబ్లన్
ి నగర తరఫున, ఇక్క డ డబ్లన్
ి లో మీ కొతత నివాసం ఏరప రుచుకుంటునన సమయంలో మీకు
మరియు మీ కుటుంబానికి మేము స్వా గతం పలుకుతున్నన ము.
డబ్లన్
ి లో ఉనన త న్నణ్య తగల జీవితానిన అందంచడానికి మేము నిబద్త
ద క్లిగి ఉన్నన ము. ఈ
స్త
అంశం ఇటీవలి జాతీయ పౌర సర్వా లో ప్పతిఫలి ంద, సర్వా లో, నివసంచడానికి అతుయ తతమం
లేదా చాలా మంచి సల
థ ం డబ్లన్
ి అని మన నివాస్లోి 99 శాతం మంద పేర్కక న్నన రు. అంద్మైన
ఇరుగు పొరుగు, ఉదాయ నవన్నలు మరియు పచచ గా ఉనన ప్పదేశాలవలి బహుశా మీరు డబ్లన్
ి ను మీ
నివాసంగా ఎంచుకుని ఉంటారు. ఇక్క డికి రావడం దాా రా మన అంద్మైన క్మ్యయ నిటీని ఇలాగే
కాపాడుకోవడానికి మాకు సహాయం చేయడానికి మీరు ఏమి తెలుస్కోవాలని క్నుగొనండి.
ప్పభుతా ంలో పారద్రశ క్తకు నగరం క్టుుబడి ఉంద మరియు మీరు నిమగున లు కావడానికి
మరియు సమాచారం తెలుస్కోవడానికి అనేక్ మారాాలు ఉన్నన యి. నగర సేవల గురించి మరింత
సమాచారం తెలుస్కోవడానికి, నగర న్నయక్తా ం మరియు కారయ ప్క్మాల యొక్క కాయ లండర్ అయిన
మన వెబ్ సైట్ ను ప్ౌస్ చేయండి.
కారయ క్లాపాలు సమృదగా
ి ఉన్నన యి – డబ్లన్
ి క్మ్యయ నిటీ రిప్కియేషన్ సంటర్ వద్ద ఫిట్నన స్ మరియు
రిప్కియేట్ నుండి ఎంచుకోండి, మన స్వా తంప్తయ దనోతస వ వేడుక్లు మరియు డబ్లన్
ి ఐరిశ్
ఫెసవ
ు ల్ వంటి క్మ్యయ నిటీ కారయ ప్క్మాలు ఆనందంచండి, మరియు మన 100+-మైల్ బైక్ పాత్
స సం
ు మరియు 60 పబ్లక్
ి పార్క లను అనేా షంచండి. దనితో పాటు, మన క్మ్యయ నిటీలో
ల్గ
పా ా నడానికి అనిన వయస్ ప్పజలకు మన ర్కబస్ ు సా చఛ ంద్ కారయ ప్క్మం ఎంపిక్లను అందస్తంద.
కుటుంబ సభుయ లు మరియు సేన హితులు వచిచ నప్పప డు, లేదా సలహాల కోసం మీరు ఎదురు
చూస్తనన ప్పప డు, డబ్లన్
ి క్న్వా నన్
ష మరియు విసటర్స బ్యయ రో యొక్క వెబ్ సైట్ ను
visitdublinohio.com వద్ద సంద్రిశ ంచండి లేదా చారిప్తక్ డబ్లన్
ి లో విసటర్స కంప్దానిన
సంద్రిశ ంచండి. మీరు సంసక ృతి గురించి తెలుస్కోవాలని అనుకుంటునన ప్పప డు, పార్క , గాయ లరీ
ప్పద్రశ నశాలలు మరియు సృజన్నతమ క్ తరగతులోిని ఔట్ డోర్ క్చేరీల కోసం మీ గమయ ం డబ్లన్
ి
ఆర్ ుస కౌనిస ల్ అయ ఉంటుంద.
వీటి గురుంచి మీరు బాగా తెలుస్కోవాలని మరియు డబ్లన్
ి నగరం అందంచే అనిన సేవలు
మరియు సౌక్రాయ ల ప్పయోజన్నలను మీరు తీస్కోవాలని మిమమ లిన మేము ప్ోతస హిస్వతము. ఇంటికి
స్వా గతం!
భవదీయులు,

మేయర్ ప్ెగ్ పీటరస న్

డాన్న మెక్ డేనియల్, నగర మేనేజర్

