
 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਕਟਰੋੀਆ ਡ ੇ2019 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਮਈ, 2019) – ਇਸ ਸਾਲ, ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day) ਸੋਮ ਾਰ, 20 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, 
ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸੇ ਾ ਪਿੱਧਰਾਂ ਹੇਠ ਕੂੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) 20 ਮਈ 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 ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਵਕੂੰਗ ਦ ੇਜੁਰਮਾਨੇ 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, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ (Fire and 

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

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸਮਾਂ ਸ ਚੀ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਚਿੱ ਲੇਗੀ। 

 ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 17 ਮਈ: ਕਾਰਜਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 18 ਮਈ: ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਐਤ ਾਰ, 19 ਮਈ: ਐਤ ਾਰ/ ਛੁਿੱ ਟੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਦੀ ਸੇ ਾ 
 ਸੋਮ ਾਰ, 20 ਮਈ (ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡ)ੇ: ਐਤ ਾਰ/ ਛੁਿੱ ਟੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਦੀ ਸੇ ਾ (ਸਕ ਲ ਦ ੇਰ ਟਾਂ ਤੇ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲਣਗੀਆਂ) 

 

ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਰਕ (Clark) ਅਤੇ ਸੈਂਡਲ ੁਿੱ ਡ (Sandalwood) ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਤ ੇਗਾਹਕ ਸੇ ਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ 

ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੇ।  
 

ਰ ਟ 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 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 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। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ  ੀਕੈਂਡ ਨ ੂੰ  ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਰਵਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਂ-ਸ ਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਲਨ ਦੇ 
ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ, 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/recreation ਤ ੇ

ਜਾਓ। ਵਸਟੀ ਦਾ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਵਫਸ (Recreation Administration Office) ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ।  
 

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
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


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter) ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.458.5800 ਤੇ ਜਾਂ 311 ਤੇ 
ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ www.brampton.ca/animalservices ਤ ੇਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਐਤ ਾਰ, 19 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਸੋਮ ਾਰ, 20 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, 905.793.4636 ਤ ੇਜਾਂ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ www.bramptonlibrary.com ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ 

ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਦ ੇਮੌਕ ੇਤ ੇਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਵਕਸੇ  ੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਪਟਾਕਾ ਵ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਲਈ ਪਟਾਕ ੇ ੇਚਣ  ਾਸਤੇ ਲਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਰਸ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਼ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ  ੀ ਵ ਕਰੇਤਾ 
ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਕੋਰਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਟਾਕ ੇ ੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵ ਕਰੇਤਾ ਲਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 

ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ, ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦ ੇਵਬ੍ਨਾਂ, ਛੋਟੀ-ਰੇਂ਼ਿ ਦੇ 
ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ-ਰੇਂ਼ਿ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤ ੇਵਤੂੰ ਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦ ਰ ਤਿੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, 

ਚਿੱਕਰ, ਼ਿਮੀਨੀ ਚਿੱਕਰ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ)। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਿੱਕੇਟ ਵਕਸਮ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਦ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ 

ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਲੀ, ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ ਤ,ੇ ਵਸਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤ ੇਛੋਟੀ-ਰੇਂ਼ਿ ਦ ੇਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ safety precautions (ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ: 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋ਼ਿ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਟਾਕ ੇਬ੍ੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ 

ਹੋ ੇ  
 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫੁਲਝੜੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਕਦੇ  ੀ ਪਟਾਕ ੇਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਵ ਿੱ ਚ ਫੜਹ ਕੇ ਅਿੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗੇ ਪਟਾਕ ੇਨ ੂੰ  ਹਿੱਥ ਵ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ 

ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ  
 ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ੇਕੂੰਟੇਨਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ 

 ਸਾਰੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਵਦਓ 

 

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ  ੀ ਹੋਰ ਸ ਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਵ ਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਨ ੂੰ  311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਨ। 

 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4


 
 

 

 

 -30- 905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   

  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

