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બર્ામ્પટન શહેરમા ંફિેમલી ડે 2018 

  

બર્ામ્પટન, ઓન્ટેિરયો - સોમવાર, ફેબર્ુઆરી 19 નાં રોજ, બર્ામ્પટન સીટી હોલ ફેિમલી ડે કાયર્કર્મ માટે બંધ રહેશે. શહેરની સંખ્યાબંધ 
સેવાઓ અનુપલબ્ધ રહેશે અથવા સેવા સ્તરોમાં ઘટાડા સાથે કાયર્રત રહેશે. રહેવાસીઓ આ સમય દરિમયાન રૂબરૂમાં મેરેજ 
લાયસન્સીસ મેળવવા અરજી કરી શકશે નિહ, પાિકગ દંડ ચૂકવી શકશે નિહ, અથવા પરમીટ્સ મેળવવા અરજી કરી શકશે નહ . 
ઓનલાઇન િવકલ્પો માટે કૃપા કરી વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca 

સંખ્યાબંધ સેવાઓ રાબેતા મુજબ કાયર્રત રહેવાનું ચાલુ રહેશે, જેમાં સામેલ છેઃ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સિવસીસ (અિગ્નશમન અને 
કટોકટી સેવાઓ) અને સીટી ઓફ બર્ામ્પટન બાય-લૉ એન્ફોસર્મેન્ટ. 

બર્ામ્પટન શહેર સેવામાં તમામ ફેરફારો અને સેવા બંધ રહેવાને લગતી વધુ માિહતી માટે, કૃપા કરી 311 નંબર પર ફોન કૉલ કરો 
અથવા વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca 

ટર્ાિન્ઝટ સવેાઓ 

બર્ામ્પટન ટર્ાિન્ઝટ રિવવાર/રજાના િદવસની સેવા સોમવાર, ફેબુર્આરી 19 નાં રોજ પૂરી પાડશે, અને ટર્ાિન્ઝટ સ્ટોસર્ બંધ રહેશે.  

માગર્ અને સમયપતર્ક (રૂટ અને સ્કેડ્યુલ) માિહતી માટે, 905.874.2999 નંબર પર ફોન કરો અથવા વેબસાઇટ 
www.bramptontransit.com જુઓ અને િરયલ-ટાઇમ (વાસ્તિવક સમયે) આગામી બસ માિહતી મેળવવા ને ટ રાઇડ (Next 
Ride) નો ઉપયોગ કરો. સ્માટર્ફોન કે અન્ય મોબાઇલ િડવાઇસ મારફતે વેબસાઇટ nextride.brampton.ca પર હાલની (ઓન 
ધ ગો) ને ટ બસ માિહતી જુઓ. 

મનોરંજન 

સોમવાર, ફેબર્ુઆરી 19 નાં રોજ, િરિકર્એશન સેન્ટસર્ સમગર્ બર્ામ્પટન શહેરમાં મનોરંજનના એવા કાયર્કર્મો આપશે જેનો આનંદ 
આખું કુટુંબ લઇ શકે. રહેવાસીઓને સ્વીિમગ, સ્કેિટગ, ફેિમલી િફટનેસ કાયર્કર્મો, અને વૈિવધ્યસભર અન્ય પર્વૃિત્તઓમાં સહભાગી 
થવાનું િનમંતર્ણ આપવામાં આવે છે. એક નજીવી ફી લાગુ પડી શકે. 

િચગકસુી પાકર્ (Chinguacousy Park) ફેબર્ુઆરી 19 નાં રોજ ેણીબદ્ધ કૌટંુિબક-મૈતર્ીસભર કાયર્કર્મો યોજશે. સમગર્ પાકર્માં 
મનોરંજનથી ભરપૂર િદવસનું આયોજન િવિવધ પર્વૃિત્તઓ અને મનોરંજન સાથે કરવામાં આવ્યંુ છે, જેની ઝાંખીઓ નવી સ્કેિટગ 
ટર્ેઇલ અને માઉન્ટ િચગકુસી આસપાસ કેિન્દર્ત રહેશે. 

શહેરભરના કમ્યુિનટી સેન્ટસર્ અને આઉટડોર સ્કેિટગ ટર્ેઇલ્સમાં આપવામાં આવતી કૌટંુિબક િદવસ માટેની પર્વૃિત્તઓની સંપૂણર્ યાદી 
મેળવવા, વેબસાઇટ જુઓ www.brampton.ca 



 

બર્ામ્પટન પસુ્તકાલય 

બર્ામ્પટન પુસ્તકાલયની તમામ શાખાઓ કૌટંુિબક િદવસે બપોરે 1:00 - સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહેશે. કાયર્કર્મની માિહતી 
માટે વેબસાઇટ www.bramptonlibrary.ca પર પર્સંગોના કેલેન્ડર પર િક્લક કરો અથવા 905.793.4636 નંબર પર ફોન કરો.  
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