
 
 

 

 

24 ਅਗਸਤ, 2017 

 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ  
 

ਸੋਮ ਾਰ, 4 ਸਤੰਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਬੰ੍ਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਸਟੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸੇ ਾ 
ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਨ ਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਸਕੰਗ 
ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਬ੍ਲਸਡੰਗ ਪਰਸਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸ ਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਕਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਿੱਗ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲ) ਸੇ ਾ ਾਂ 
ਅਤੇ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਣ)। ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 311'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਸ ੇਾ 
ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ  ੀਕੈਂਡ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ੇਗਾ: 

• ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 1 ਸਤੰਬ੍ਰ: ਸਨਯਸਮਤ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਦਨ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
• ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 2 ਸਤੰਬ੍ਰ: ਸਨਯਸਮਤ ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
• ਐਤ ਾਰ, 3 ਸਤੰਬ੍ਰ: ਸਨਯਸਮਤ ਐਤ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 
• ਸੋਮ ਾਰ, 4 ਸਤੰਬ੍ਰ: ਐਤ ਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ 

 

ਟਰਾਂਸਿਟ ਸਟੋਰ 4 ਸਤੰਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਬੰ੍ਦ ਰਸਹਣਗੇ। 
 
ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਸ ਿੱ ਚ 
ਅਗਲੀ ਬ੍ਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Next Ride (ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਸਡ ਾਈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱ ਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 
 

ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ  
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਹ ਲਤਾਂ ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ  ਾਲੇ  ੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਸਿੱ ਧੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ, 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਧਆਨ ਸਦਓ ਸਕ ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ ਪਰੋਫੈਸਰਸ 
ਲੇਕ (Professor’s Lake) ਅਤੇ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪ ਲ (Eldorado Pool) ਸ ਖੇ ਸਪਰੇ ਪੈਡਸ,  ੈਸਡੰਗ ਪ ਲਸ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ 
 ੀਕੈਂਡ ਹੈ। 
 

ਸਸਟੀ ਦਾ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸਟ  ਆਿੱ ਸਿਸ 4 ਸਤੰਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਬੰ੍ਦ ਰਹੇਗਾ।  
 
 

ਪਟਾਸਕਆ ਂਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਸਖਆ  
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ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ  ਾਲੇ ਸਦਨ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਸਜਤ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 

ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਦਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਸਨਿੱਜੀ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 4 ਸਤੰਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਬੰ੍ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905.793.4636 ਜਾਂ 311 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਲੀਿਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2028 |  lisa.cox@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/bylaws
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:lisa.cox@brampton.ca

