
 خیرمقدم
 

 خیرمقدم ہےآپ کا دبلن میں 
 

دبلن کی طرف سے، ہم آپ کا اور آپ کی فیملی کا والہانہ استقبال کرتے ہیں کیونکہ  سٹی آف
 آپ یہاں دبلن میں اپنا نیا گھر بسانے جا رہے ہیں۔

 
ہم دبلن میں لوگوں کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے پر کاربند ہیں۔ اس کی عکاسی حالیہ 

فیصد لوگوں نے  99میں نظر آئی ہے، جس میں ہمارے یہاں رہنے والے  نیشنل سٹیزن سروے
دبلن کو رہنے کے لیے ایک سب سے عمدہ یا اچھی جگہ مانا ہے۔ شاید آپ نے دبلن کی اطراف 

 یہاں آکرکی وجہ سے دبلن کو اپنا جائے مقام بنایا۔  کی خوبصورتی، پارک اور ہری بھری جگہوں
جانیں کہ اپنی خوبصورت کمیونٹی کو قائم و دائم رکھنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے آپ کے 

 پاس کونس کونسی جانکاری ہونی چاہئے۔
 

شفاف حکومت کے قیام کے پابند ہے اور ایسے بہت سارے طریقے ہیں جن  یہ سٹی صاف و
سے آپ جڑ سکتے ہیں اور باخبر رہ سکتے ہیں۔ سٹی کی سروسز سے متعلق مزید معلومات 
کے لیے، سٹی کی لیڈرشپ سے متعارف ہونے کے لیے اور پروگرام کے جدول کے لیے ہماری 

 ویب سائٹ مالحظہ فرمائیں۔
میں اپنی پسند کے فٹنس اور تفریح  دبلن کمیونٹی تفریحی سنٹر –ات ہے سرگرمیوں کی بہت
بلن میں شرکت کریں جیسے کہ ہمارا جشن یوم آزادی اور د کمیونٹی پروگرامکے مواقع چنیں، 

کا جائزہ لیں۔ اس  پبلک پارک 60اور  بائک پاتھ سسٹمسے زیادہ  100آئرش فیسٹیول، اور ہمارے 
سبھی عمر کے افراد کو ہماری کمیونٹی میں شامل  رضاکارانہ پروگرامکے عالوہ، ہمارا مستحکم 

 ہونے کے بہت سارے آپشن پیش کرتا ہے۔
 

پر دبلن  visitdublinohio.comجب گھر والے یا دوست آئیں یا آپ کو کوئی مشورہ چاہئے، تو 
کنوینشن اور ویزیٹر بیورو کی ویب سائٹ مالحظہ فرمائیں یا ہسٹورک دبلن میں وزیٹر سنٹر کا 

کے  دبلن آرٹس کاونسلدورہ کریں۔ اگر آپ کسی خاص ماحول یا ثقافت کے آرزومند ہیں، تو 
 پارک، گیلری نمائش اور تخلیقی کالسوں میں جا سکتے ہیں۔

 
ہماری کوشش اور چاہت ہے کہ آپ ان سبھی سروسز اور سہولیات سے واقفیت حاصل کر لیں 
 اور ان کا فائدہ اٹھائیں جو سٹی آف دبلن کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کا خیرمقدم ہے!

 بصد خلوص،
 
 
 

 میک دانیل، سٹی مینیجردانا     میئر گریگ پیٹرسن
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