
 
 

 

 

27 ਸਤੰਬਰ, 2018  

 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਥੈਂਕਸਸਿਸ ੰਿ 2018 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਸੋਮ ਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਥੈਂਕਸਸਿਸ ੰਿ (Thanksgiving) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਦ 
ਰਹੇਿਾ। ਕਈ ਸਸਟੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣਿੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਿਏ ਸੇ ਾ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਸਨ ਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਸ ਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸ ਆਹ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਣਿੇ, ਪਾਰਸਕੰਿ ਦ ੇਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਣਿ ੇਜਾਂ ਪਰਸਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ 
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਿੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸ ਕਲਪਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਿੀਆਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਿੱਿ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲ) ਸੇ ਾ ਾਂ 
ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਿੂਕਰਣ)। ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਟਰਾਂਸਿਟ ਸ ੇਾ ਾਂ 
ਥੈਂਕਸਸਿਸ ੰਿ  ੀਕੈਂਡ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ੇਿਾ: 

• ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਨਯਸਮਤ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
• ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਨਯਸਮਤ ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
• ਐਤ ਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ: ਐਤ ਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
• ਸੋਮ ਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ: ਐਤ ਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 

 

ਟਰਾਂਸਿਟ ਸਟੋਰ ਸੋਮ ਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਰਸਹਣਿੇ। 
 

ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਸ ਿੱ ਚ 
ਅਿਲੀ ਬਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Next Ride (ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਡ ਾਈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਿਲੀ ਬਿੱ ਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।  
 

ਸਮਊਸਨਸਸਪਲ ਚਣੋਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਐਡ ਾਂਸ  ਸੋਟੰਿ (Municipal Election Advance Voting)  

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਐਡ ਾਂਸ  ੋਸਟੰਿ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਸ ਖੇ ਹੋ ੇਿੀ: 
• ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ, 2  ੈਸਲੰਿਟਨ ਸਟਰੀਟ  ੈਸਟ 

 (Brampton City Hall, 2 Wellington St W) 

• ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ, 1495 ਸੈਂਡਲ ੁਡ ਪਾਰਕ ੇ ਈਸਟ 

(Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E) 

• ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬੈਲ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, 1050 ਸੈਂਡਲ ੁਡ ਪਾਰਕ ੇ  ੈਸਟ  

(Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W) 

• ਸੈਂਚੁਰੀ ਿਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 340  ੋਡਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ  

(Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E) 

• ਡੇਸ ਡ ਸੁਿਕੁੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 45 ਡੇਸ ਸੇਲਮ ਡਰਾਈ   

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/


 

 

(David Suzuki Secondary School, 45 Daviselm Dr) 

• ਅਰਨਸਕਸਲਫ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 44 ਈਸਟਬੋਰਨ ਡਰਾਈ   

(Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr) 

• ਿੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, 10150 ਦ ਿੋਰ ਰੋਡ  

(Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd) 

• ਿਰੀਨਸਬਰਅਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 1100 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈ   

(Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr) 

• ਸਜਮ ਆਰਚਡੈਸਕਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 292 ਕੋਨੇਸਟੋਿਾ ਡਰਾਈ   

(Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr) 

• ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ, 500 ਰੇ ਲੌਸਨ ਬੁਲੇ ਾਰਡ  

(South Fletcher's Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd) 
 

 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫਸੈਸਸਲਟੀਜ 

ਸਿਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਸਸਲਟੀਜ (ਕੇਂਦਰ) ਥੈਂਕਸਸਿਸ ੰਿ  ੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ, 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ online (ਔਨਲਾਈਨ) ਜਾਓ।  
 

(ਹੋਰ) 
 

ਪਟਾਸਕਆ ਂਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਸਖਆ  

ਥੈਂਕਸਸਿਸ ੰਿ  ਾਲੇ ਸਦਨ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਸਜਤ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕਸਸਿਸ ੰਿ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ 
ਸਦਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਸਨਿੱਜੀ, ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰਰੇੀ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਰਾਂਚਾਂ (ਸਸਸ ਕ ਸੈਂਟਰ (Civic Centre) ਸ ਿੱ ਚ ਸਚੰਿਕੂਿੀ ਬਰਾਂਚ (Chinguacousy Branch), ਸਸਸਰਲ ਕਲਾਰਕ 
(Cyril Clark), ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ (Four Corners), ਿੋਰ ਮੇਡੋਜ (Gore Meadows), ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਿੈਂਟ ਸ ਲੇਜ (Mount Pleasant Village), 
ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ (South Fletcher's)) ਸੋਮ ਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਥੈਂਕਸਸਿਸ ੰਿ (Thanksgiving) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਬੰਦ ਰਸਹਣਿੀਆਂ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.793.4636 ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ www.bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 
 

-30- 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Drop-In-Search.aspx?cat=12
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Drop-In-Search.aspx?cat=12
http://www.brampton.ca/bylaws
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

