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 سٹی آف برامپٹن میں وکٹوریہ ڈے
 

مئی کو بند رہے گا۔ سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں  22وکٹوریہ ڈے کے موقع پر برامپٹن سٹی ہال بروز پیر، مورخہ 
 گی یا معمول سے کم سطح پر کام کریں گی۔ اس دوران شہری خود تشریف ال کر شادی کے الئسنس اور پرمٹس کے لیے

ہ کریں نہیں بھر سکیں گے۔ آن الئن سہولیات کے لیے، برائے مہربانی مالحظ درخواست نہیں دے سکیں گے یا اپنے جرمانے
www.brampton.ca. 

 
سٹی آف کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  اور بائی الء انفورسمنٹ۔ 

پر کال کریں یا  311برامپٹن کی سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 
www.brampton.ca مالحظہ کریں۔ 

 
 آمدو رفت کی سروسز

 ہو گا:وکٹوریہ ڈے ویکینڈ کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کا شیڈول درج ذیل 

  ،مئی: ویک ڈے کی ریگولر سروس 19جمعہ 

  ،مئی: ہفتہ کے دن کی ریگولر سروس 20ہفتہ 

  ،اتوار/چھٹی کی سروس :مئی 21اتوار 

  ،مئی: اتوار/چھٹی کی سروس 22پیر 
 

 مئی کو بند رہیں گے۔  22وکٹوریہ ڈے کے موقع پر ٹرانزٹ اسٹور مورخہ 
 

مالحظہ کریں  www.bramptontransit.comپر کال کریں یا  905.874.2999راستوں اور شیڈول کی معلومات کے لیے 
( استعمال کریں۔ کسی بھی سمارٹ Next Rideاور آنے والی اگلی بس کے متعلق براہ راست معلومات کے لیے نیکسٹ رائیڈ )

 یںپر حاصل کر nextride.brampton.ca معلومات فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر اگلی بس کے متعلق
 

 تفریح
پروگرام کے شیڈول کی تصدیق کے لیے، برائے وکٹوریہ ڈے ویکینڈ کے موقع پر زیادہ تر تفریحی سہولیات کھلی رہیں گی۔ 

 مالحظہ فرمائیں۔ www.brampton.ca پر کال کریں یا  311مہربانی اپنے مقامی تفریحی مرکز میں فون کریں، 
 

 فائر ورکس کی سیفٹی
 وکٹوریہ ڈے کے موقع پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے آتش بازی کے  کسی قسم کے مظاہروں کا اہتمام نہیں کیا گیا۔

 
اس سال برامپٹن نے ساماِن آتش بازی کے فروخت کنندگان کے لیے، الئسنس کے حصول سے پہلے، ایک ساالنہ الزمی کورس 

ڈے پر برامپٹن میں ساماِن آتش بازی کے منظور شدہ فروخت کنندگان کی ایک فہرست، اس ہفتہ سٹی  متعارف کروایا ہے۔ وکٹوریہ
 کی ویب سائیٹ پر بعد میں شائع کی جائے گی۔  
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چھوٹی حد بھی وکٹوریہ ڈے سال کے ان چار منظور شدہ مواقع میں سے ایک ہے، جن کے دوران ذاتی امالک پر پرمٹ کے بغیر 

فٹ( سے  10جائے، تو وہ تین میٹر ) چالیاجب  بازی کی اجازت ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیںوالی آتش 
ی آتش بازیاں برامپٹن میں دیگر تمام قسم کراکٹ کی جاتی ہیں )مثال فأونٹینز، ویلرز، گرأونڈ سپنرز، سپارکلرز(۔  فاصلے پرکم 

ی کرواتا ہے کہ گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی امالک پر دہانہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد ممنوع
  کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بازیآتش 

 
 پر الزمی عمل کرنا چاہیے: یرحفاظتی تداباپنی امالک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان 

 آپ کے پاس پانی کا ایک برتن یا ہوز الئین موجود ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔ 

 آپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے عالوہ کوئی دیگر آتش بازی جالنی یا پکڑنی نہیں چاہیے۔ 

 د، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بع
 ڈال دیں

 آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں 
 
 

 برامپٹن الئبریری
برانچ، فور  وکٹوریہ ڈے کے موقع پر برامپٹن کی الئبریریوں کی تمام برانچیں )سوک سنٹر میں چنگواکوسی برانچ، سائرل کالرک

 کارنرز برانچ، گور میڈوز برانچ، مأونٹ پلیزینٹ ویلج برانچ اور سأوتھ فلیچرز برانچ( بند رہیں گی:
 

 مالحظہ فرمائیں www.bramptonlibrary.caپر کال کریں یا  311یا  905.793.4636مزید معلومات کے لیے 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

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