
 
 

 

 

18 ਮਾਰਚ, 2016 
 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱਚ ਈਿਟਰ  ੀਕੇਂਡ 2016 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਗ ਿੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਈਿਟਰ ਿੋਮ ਾਰ ਕਰਕੇ 25 ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ  ਿੱਜੋਂ, ਕਈ ਸਿਟੀ ਿੇ ਾ ਾਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ 

ਰਸਹਣਗੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਿੇ ਾ ਪਿੱਧਰਾਾਂ ਦੇ ਤਸਹਤ ਕੂੰਮ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। 
 
ਸਨ ਾਿੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਆਹ ਦੇ ਲਾਇਿੈਂਿਾਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ, ਪਰਸਮਟਾਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ 

ਜਾਾਂ ਜ ਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਕਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸ ਕਲਪਾਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਕਈ ਿੇ ਾ ਾਾਂ ਆਮ ਦੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਗੀਆਾਂ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਇਮਰਜੇਂਿੀ (ਅਿੱਗ ਅਤੇ ਿੂੰਕਟਕਾਲ) ਿੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ 

ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਏਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰਨ ਲਾਗ ਕਰਣ)। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਾ ਸ ਿੱਚ ਿਾਰੀਆਾਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ੂੰਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ http://www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਟਰਾਾਂਸਿਟ ਿ ੇਾ ਾਾਂ 

ਈਿਟਰ  ੀਕੇਂਡ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਾਂਸਿਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇਿ ਤਰਾ੍ਾਂ ਹੋ ੇਗਾ: 
 

 ਮਾਰਚ 25: ਗ ਿੱਡ ਫਰਾਈਡੇ – ਐਤ ਾਰ/ਹੋਲੀਡੇ ਿੇ ਾ 

 ਮਾਰਚ 26: ਸ਼ਨੀ ਾਰ – ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਿੇ ਾ 

 ਮਾਰਚ 27: ਈਿਟਰ ਐਤ ਾਰ – ਐਤ ਾਰ ਿੇ ਾ 

 ਮਾਰਚ 28: ਈਿਟਰ ਿੋਮ ਾਰ – ਸਨਯਸਮਤ  ੀਕਡੇ (ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਸਦਨ) ਦੀ ਿੇ ਾ (ਿਕ ਲ ਰ ਟ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲਣਗੇ) 
 

ਗ ਿੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਈਿਟਰ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ ਟਰਾਾਂਸਿਟ ਿਟੋਰ ਬ੍ੂੰਦ ਰਸਹਣਗੇ। 
 
ਰ ਟਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਿਲ ਿਮੇਂ 

ਸ ਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Next Ride (ਨੈਕਿਟ ਰਾਈਡ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਿਮਾਰਟਫਨੋ ਜਾਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਸਡ ਾਈਿ ਦੇ 

ਰਾਹੀਂ nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 

 

ਰਕੇ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨ ਪਰਚਾ ਾ) 

ਸਿਆਦਾਤਰ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਿਹ ਲਤਾਾਂ ਈਿਟਰ  ੀਕੇਂਡ ਦਰੌਾਨ ਖ ਿੱਲ੍ੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇ

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਸਿਟੀ ਦਾ ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰਸੇਟ  ਆਸਿਿ 25 ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ। 
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