
 
 

 

 

14 ਦਸੰਬਰ, 2018 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ 2018 ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜਨ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਆਗਾਮੀ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦ ੇਸੀਜਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਸਮੇਤ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦ ੇਕਈ 

ਆਵਫਸ ਸੋਮ ਾਰ, 24 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨ ੰ  ਦ ਪਵਹਰ 12  ਜੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬ ਿੱ ਧ ਾਰ, 2 ਜਨ ਰੀ 2019 ਨ ੰ  ਸ ੇਰੇ 8:30  ਜੇ 

ਦ ਬਾਰਾ ਖ ਿੱ ਲਹਣਗੇ। 
 

ਵਨ ਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵ ਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਰਵਕੰਗ ਦ ੇਜ ਰਮਾਨੇ, ਅਤੇ ਵਬਲਵ ੰਗ ਪਰਵਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਗੀਆਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਿੱਗ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲ) 

ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਣ)। 

 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ311 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਿਟ  

ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦ ੇਸੀਜਨ ਲਈ ਇਹ ਸੇ ਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ:  
 ਸੋਮ ਾਰ, 24 ਦਸਬੰਰ, 2018: ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਕਾਰਜਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਮੰਗਲ ਾਰ, 25 ਦਸਬੰਰ, 2018: ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਬ ਿੱ ਧ ਾਰ, 26 ਦਸਬੰਰ, 2018: ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
  ੀਰ ਾਰ, 27 ਦਸਬੰਰ, 2018: ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਕਾਰਜਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਸ਼ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, 28 ਦਸਬੰਰ, 2018: ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਕਾਰਜਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 29 ਦਸਬੰਰ, 2018: ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਐਤ ਾਰ, 30 ਦਸਬੰਰ, 2018: ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਸੋਮ ਾਰ, 31 ਦਸਬੰਰ, 2018: ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਕਾਰਜਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 

ਸਾਰੇ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਸੇ ਾ, ਸ਼ਾਮ 7 ਜੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕ ਝ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇ ਧੀ ਹੋਈ ਸੇ ਾ ਮ ਹਿੱਈਆ 
ਹੋ ੇਗੀ। 

 ਮੰਗਲ ਾਰ, 1 ਜਨ ਰੀ, 2019: ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਬ ਿੱ ਧ ਾਰ, 2 ਜਨ ਰੀ, 2019: ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਕਾਰਜਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
  ੀਰ ਾਰ, 3 ਜਨ ਰੀ, 2019: ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਕਾਰਜਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਸ਼ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, 4 ਜਨ ਰੀ, 2019: ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਕਾਰਜਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 5 ਜਨ ਰੀ, 2019: ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
 ਐਤ ਾਰ, 6 ਜਨ ਰੀ, 2019: ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 

 

http://www.brampton.ca/


 

 

ਨੋਟ: 

 ਸਕ ਲ ਰ ਟ (200 ਸੀਰੀਜ) 7 ਜਨ ਰੀ ਨ ੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣਗੇ 
 ਰ ਟ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ। 
 ਅਗਲੀ ਬਿੱਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵ  ਾਈਸ ਰਾਹੀਂ nextride.brampton.ca 

ਤ ੇਜਾਓ। ਵਟਰਪ ਪਲਾਵਨੰਗ ਦ ੇਹੋਰ ਟ ਲਾਂ ਲਈ, www.triplinx.ca ਤ ੇਜਾਂ Google Maps (ਗ ਗਲ ਮੈਪਸ) ਤ ੇਜਾਓ।  
 
 
 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰਰੇੀ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ (ਵਸਵ ਕ ਸੈਂਟਰ (Civic Centre) ਵ ਿੱ ਚ ਵਚੰਗਕ ਿੀ ਬਰਾਂਚ (Chinguacousy Branch), ਵਸਵਰਲ ਕਲਾਰਕ 

ਬਰਾਂਚ (Cyril Clark Branch), ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ ਬਰਾਂਚ (Four Corners Branch), ਗੋਰ ਮੇ ੋਜ ਬਰਾਂਚ (Gore Meadows Branch), ਮਾਊਂਟ 

ਪਲੈਿੈਂਟ ਵ ਲੇਜ ਬਰਾਂਚ (Mount Pleasant Village Branch) ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਬਰਾਂਚ (South Fletcher's Branch)) ਬੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ: 
 ਸੋਮ ਾਰ, 24 ਦਸਬੰਰ, 2018 

 ਮੰਗਲ ਾਰ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2018 

 ਬ ਿੱ ਧ ਾਰ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2018 

 ਸੋਮ ਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 

 ਮੰਗਲ ਾਰ, 1 ਜਨ ਰੀ, 2019 

 

 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, (905) 793-4636 ਤ ੇਜਾਂ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptonlibrary.ca ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਆਉਟ ੋਰ ਆਈਸ ਸਕਵੇਟੰਗ ਵਰੰਕ 

 ਆਉਟ ੋਰ ਆਈਸ ਸਕੇਵਟੰਗ ਵਰੰਕ ਦਾ ਖ ਿੱ ਲਹਣਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਸ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ  ਾਸਤੇ  ਧੀ ਹੋਈ ਵਮਆਦ ਤਿੱ ਕ, 
ਤਾਪਮਾਨ ਫਰੀਵਿੰਗ (ਬਹ ਤ ਵਿਆਦਾ ਠੰ ਾ) ਪਿੱਧਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ।14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਵਚੰਗਕ ਿੀ ਪਾਰਕ ਸਕੇਟ ਟਰੇਲ (Chinguacousy 

Park Skate Trail), ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਿੈਂਟ ਆਉਟ ੋਰ ਸਕੇਵਟੰਗ ਵਰੰਕ (Mount Pleasant Outdoor Skating Rink) ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਆਉਟ ੋਰ 

ਸਕੇਵਟੰਗ ਟਰੇਲ (Gage Park Outdoor Skating Trail) ਇਸ ਸੀਜਨ ਲਈ ਖ ਿੱ ਲਹ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਇਸ  ੇਲੇ ਵਸਟੀ ਵਤੰਨ ਮ ਫ਼ਤ ਆਉਟ ੋਰ ਆਈਸ ਸਕੇਵਟੰਗ ਵਰੰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਵਚੰਗਕ ਿੀ ਪਾਰਕ ਸਕੇਟ ਟਰੇਲ, ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਿੈਂਟ ਆਉਟ ੋਰ 

ਸਕੇਵਟੰਗ ਵਰੰਕ ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਆਉਟ ੋਰ ਸਕੇਵਟੰਗ ਟਰੇਲ।  
 

ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਰ ਮੇ ੋਜ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) ਕ ਰ  ਆਉਟ ੋਰ ਆਈਸ ਵਰੰਕ ਨ ੰ  ਸਰਦੀ 
2018 ਵ ਿੱ ਚ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗ  ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ, ਇਨ ੋਰ ਆਈਸ ਵਰੰਕ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵ ਿੱ ਚ ਖ ਿੱ ਲਹੇ  ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ –  ਰੌਪ-ਇਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਲਰਨ ਟ  ਸਕੇਟ (Learn to Skate) 
ਕਲਾਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
http://www.bramptonlibrary.ca/
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx


 
 

 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ (Brampton Animal Services) 12 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਵਕਰਸਮਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਵ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ 
ਸੀਜਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਿੇਦਾਰ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਅ ਾਪਸ਼ਨ (ਗੋਦ ਲੈਣਾ) ਵਗਫਟ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਮ ਫ਼ਤ ਮਾਈਕਰੋਵਚਪ 
ਕਲੀਵਨਕ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾ ਾਰਸ ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ (ਹੋਪ) (HOPE) ਫੰ  ਵ ਿੱ ਚ 
ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ੰਦ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 2018 

ਇਸ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ,  ਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਿੇਦਾਰ, ਪਵਰ ਾਰ-ਅਨ ਕ ਵਲਤ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ, ਲਾਈ  ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ।ੋ  
 

ਸੋਮ ਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਰਾਤ 8  ਜ ੇਤੋਂ ਅਿੱਧੀ ਰਾਤ ਤਿੱਕ ਗਾਰ ਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square) ਵ ਖੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਆਪਣ ੇਸੌਨ ਰਾਈ  ਵਰਕਾਰ ਸ 

(SounDrive Records) ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਈ  ਕੋਨਸਰਟ ਹੋ ੇਗਾ। ਕੋਨਸਰਟ ਵ ਿੱ ਚ ਹੈੈੱ ਲਾਈਨਰ (ਮ ਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ) ਸ਼ੌਨ ਹ ਕ 

(Shawn Hook) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜ ਵਲਅਨ ਟੇਲਰ ਬੈਂ  (Julian Taylor Band) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰ, ਰੈਿ (Raz), ਮੇਲੇ ਰੋਿ (Melle 

Rose) ਅਤੇ  ੀ.ਜੇ. ਟੈਮ (DJ Tam) ਪਰਫੌਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਟਮ ਹੋਰਟੋਨਸ (Tim Hortons)  ਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦ ੋਰੋਮਾਂਚਕ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੇ ਵ ਸਪਲੇ, ਰਾਤ 

9  ਜੇ ਤ ੇਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਹੋਣਗੇ। 
 

ਮਿੇਦਾਰ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਗਾਰ ਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square) ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪਵਰ ਾਰ-ਅਨ ਕ ਵਲਤ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਕਨਸਰ ੇਟਰੀ (Conservatory) ਵ ਿੱ ਚ, ਲਾਈ   ਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਟਰੀਅਮ (Atrium) ਵ ਿੱ ਚ ਘ ੰ ਮਦੇ-ਵਫਰਦੇ ਜਾਦ ਗਰ ਅਤੇ ਵਨੈੱਘੇ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ 6:30  ਜੇ ਤੋਂ 9  ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੋ ੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ੇਗੀ, ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਗਾਰ ਨ ਸਕ ੇਅਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਾਤ 9 
 ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਮਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਹਰ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਿਾਰਾਂ ਵਝਲਵਮਲਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਵਤਓਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੇਲ ਉੱਤੇ ਸਕੇਵਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਜ ਪਾਰਕ 

(Gage Park) ਵ ਖੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਿਟ (Brampton Transit) ਦੇ ਸਾਰੇ ਰ ਟਾਂ ਤੇ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਸੇ ਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7  ਜੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ 
ਕ ਝ ਰ ਟਾਂ ਤੇ  ਧੀ ਹੋਈ ਸੇ ਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ (here) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਪਟਾਕ ੇ

ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਮਨਿ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਨੈੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ, ਪਰਵਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਿ ਦੇ 
ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ  ਾਲੇ ਪਟਾਕ ੇਉਹ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤ ੇਵਤੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫ ਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦ ਰ ਤਿੱ ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚਿੱਕਰ, ਿਮੀਨੀ ਚਿੱ ਕਰ, ਫ ਲਝੜੀਆਂ)। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਿੱਕੇਟ ਵਕਸਮ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ, 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/New-Years-Eve/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਗਲੀ, ਪਗ ੰ ੀਆਂ ਤੇ, ਵਸਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 
ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, visit www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ 

 

ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਿ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤ ਹਾ ੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਿਮੀ ਹੈ: 

 

 ਤ ਹਾ ੇ ਕੋਲ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਿ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬ ਝਾਉਣ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ੇ  

 ਤ ਹਾਨ ੰ  ਫ ਲਝੜੀ ਨ ੰ  ਛਿੱ   ਕੇ, ਕਦੇ  ੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਟਾਕੇ ਨ ੰ  ਹਿੱਥ ਵ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਨ ੰ  ਹਿੱਥ ਵ ਿੱ ਚ ਫੜਹ ਕੇ ਅਿੱਗ 
ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 ਫ ਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੰ ਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ  

 ਸਾਰੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੰ ਾ ਹੋਣ ਵਦਓ 

 

ਵਨਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇ ੀ (ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮ ਲਾਕਾਤ)  
ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 12 ਜਨ ਰੀ, 2019 ਨ ੰ  ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) ਵ ਿੱ ਚ ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
ਅਤੇ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੋ। ਹਲਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਸਕੇਵਟੰਗ ਟਰੇਲ ਵ ਿੱ ਚ ਦ ਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਸਕੇਵਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਕੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ! ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਮ ਫ਼ਤ ਪਾਰਵਕੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਮਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ੇਰਵ ਆਂ ਲਈ ਸ ਚੇਤ ਰਹੋ। 
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ਮੀ ੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦ ਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਮੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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