
 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਈਸਟਰ  ੀਕੈਂਡ 2019 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਇਸ ਸਾਲ, ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ (Good Friday), ਸ਼ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, 19 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ (Easter 

Monday) ਸੋਮ ਾਰ, 22 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਹੋ ੇਗਾ। 

ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸੇ ਾ ਪਿੱਧਰਾਂ ਹੇਠ ਕੂੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) 19 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱ ਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਵਨ ਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਵ ਆਹ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਣਗੇ, ਵਸਵ ਲ  ੈਵਡੂੰ ਗ ਸਮਾਰੋਹ ਬ੍ ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਵਕੂੰਗ ਦ ੇਜ ਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ 
ਪਰਵਮਟਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਵਬ੍ਜਨੇਸ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨ ੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਣਗੇ।  
 

ਕਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫ੍ਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ (Fire and 

Emergency Services) ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫ੍ੋਰਸਮੈਂਟ (City of Brampton By-law Enforcement)।  

 

ਈਸਟਰ  ੀਕੈਂਡ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਨ ੂੰ  311 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਈਸਟਰ  ੀਕੈਂਡ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸਮਾਂ ਸ ਚੀ ਦ ੇਮ ਤਾਬ੍ਕ ਚਿੱ ਲੇਗੀ। 

 19 ਅਪਰੈਲ: ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ – ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਦੀ ਸੇ ਾ 
 20 ਅਪਰੈਲ: ਸ਼ਨੀ ਾਰ – ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਵਨਯਵਮਤ ਸੇ ਾ 
 21 ਅਪਰੈਲ: ਈਸਟਰ ਸੂੰਡੇ – ਵਨਯਵਮਤ ਐਤ ਾਰ/ ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਦੀ ਸੇ ਾ 
 22 ਅਪਰੈਲ: ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ – ਵਨਯਵਮਤ ਕਾਰਜਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ (ਸਕ ਲ ਦੇ ਰ ਟਾਂ ਤੇ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲਣਗੀਆ)ਂ 

ਸਾਡੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਗਾਹਕ ਸੇ ਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਵਹਣਗੇ। 

ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵ ਿੱ ਚ 

ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ੍ੋਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਵਡ ਾਈਸ ਤ ੇnextride.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। ਹੋਰ ਵਟਰਪ ਪਲਾਵਨੂੰ ਗ 

ਟ ਲਸ ਲਈ, www.triplinx.ca ਤ ੇਜਾਂ ਗ ਗਲ ਮੈਪਸ (Google Maps) ਤ ੇਜਾਓ। 

 

 

http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.triplinx.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058629042&sdata=g4XsWGSVjcZatZziL4p4%2FI0eSk%2BD57wPwdyhicNFxbE%3D&reserved=0


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Recreation Centres) ਘਟੇ ਹੋਏ ਸਵਮਆਂ ਤ ੇਚਿੱਲਣਗੇ। ਸੂੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘੂੰ ਵਟਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀਆਂ ਦ ੇਸਬ੍ੂੰਧ ਵ ਿੱ ਚ 

ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨ ੂੰ  ਫੋ੍ਨ ਕਰੋ, 311 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ। ਵਸਟੀ ਦਾ 
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਵਫ੍ਸ (Recreation Administration Office) ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ। 

ਵਮਨੀ-ਮ  ਫ੍ਾਰਮ (Mini-Moo Farm) ਵ ਿੱ ਚ ਈਸਟਰ 

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 20 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਦ ਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4  ਜੇ ਤਿੱਕ, ਵਮਨੀ-ਮ  ਫ੍ਾਰਮ ਵ ਿੱ ਚ ਵਚੂੰ ਗਕ ਼ਿੀ ਪਾਰਕ ਦ ੇਈਸਟਰ (Chinguacousy Park's 

Easter at Mini-Moo Farm) ਵ ਿੱ ਚ ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮ ਫ਼ਤ ਵਗਫ੍ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ ੜੋ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter) ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ, ਈਸਟਰ ਸੂੰਡੇ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ 

ਸਰਵ ਵਸਜ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.458.5800 ਤ ੇਜਾਂ 311 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ www.brampton.ca/animalservices ਤ ੇਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਸੂੰਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

905.793.4636 ਤ ੇਜਾਂ 311 ਤ ੇਫ੍ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ www.bramptonlibrary.com ਤ ੇਜਾਓ।  
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦ ਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ 

ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2Frecreation&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058639046&sdata=lADbfzcgn1orwgp3ZgqG4TM63nAlazKEGmf69PCd%2BSY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2FEN%2FResidents%2FRecreation%2FPages%2FArticle.aspx%2F57%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058639046&sdata=aWKlEYCvyB8lmvwl57tk%2FLIz0D0mYS4YliBV5w2IGUo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2FEN%2FResidents%2FRecreation%2FPages%2FArticle.aspx%2F57%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058639046&sdata=aWKlEYCvyB8lmvwl57tk%2FLIz0D0mYS4YliBV5w2IGUo%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/animalservices
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.com&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058649056&sdata=yJlr43Lu6ErgBzqRn%2Bpuov7Bz3TOlxfJG1pEu9B8NYw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

