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 سٹی آف برامپٹن میں کینیڈا ڈے 
 

کو کینیڈا ڈے کے سلسلے میں بند رہے گا۔ شہر کی بہت سی خدمات  2018جوالئی  2برامپٹن سٹی ہال بروز پیر، مورخہ  -برامپٹن، آن 
دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ شہری اس وقت کے دوران شادی کے الئسنسوں، غلط پارکنگ پر جرمانے 

ت کے لیے، برائے مہربانی مالحظہ کریں بھرنے اور پرمٹس کے لیے خود تشریف ال کر درخواستیں نہیں دے سکیں گے۔ آن الئن سہولیا
www.brampton.ca 

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

مالحظہ  www.brampton.caپر کال کریں یا  311ید معلومات کے لیے، برائے مہربانی سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مز
  کریں۔

 
 برامپٹن میں کینیڈا ڈے منایا جا رہا ہے

 جوالئی کو چنگواکوسی پارک میں کینیڈا ڈے کی خوشیاں منانے میں سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شامل ہو جائیں۔  1بروز اتوار، مورخہ 
 

جوالئی کو چنگواکوسی پارک کے ارد گرد کچھ سڑکوں کے مخصوص حصے  1کینیڈا ڈے کی تقریبات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 
 ٹریفک کے لیے بند رہیں گے۔ 

 
 پر کال کریں یا  311سٹی کی کینیڈا ڈے کی تقریبات، بشمول بند کی جانے والی سڑکوں کی مکمل فہرست کے لیے، 

www.brampton.ca مالحظہ کریں۔  
 

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

  ،ٹرانزٹ اسٹور بند رہیں گے -جوالئی: سنڈے سروس  1اتوار 

  ،ٹرانزٹ اسٹور کھلے رہیں گے -جوالئی: سنڈے سروس  2پیر 
 

مالحظہ کریں یا   www.bramptontransit.com پر کال کریں یا 905.874.2999روٹ اور شیڈول کے بارے میں معلومات کے لیے  
 پر جائیں۔ nextride.brampton.caبسوں کے حقیقی اوقات جاننے کے لیے اپنی موبائل ڈیوائس کے ذریعے 

 
 فائر ورکس کی سیفٹی

بجے ہونے والے آتش بازی کے مظاہرے میں  10ت جوالئی کو را 1رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ چنگواکوسی پارک میں 
 شرکت کریں۔ 

 
کینیڈا ڈے سال کے ان چار منظور شدہ مواقع میں سے ایک ہے، جن کے دوران ذاتی امالک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی کی 

فٹ( سے کم دور جاتی ہیں )مثال فأونٹینز،  10ر )اجازت ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہینجب لگایا جائے، تو وہ تین میٹ
ا ہے کہ ویلرز، گرأونڈ سپنرز، سپارکلرز(۔ دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازیاں برامپٹن میں بین شدہ ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کروات

 تعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی امالک پر آتش بازیاں اس
 

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

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

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

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

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

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.nextride.brampton.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4


 

 

 
 برامپٹن الئبریری

برامپٹن میں الئبریریوں کی تمام شاخیں )سوک سنٹر میں موجود چنگواکوسی، سائرل کالرک، فور کارنرز، گور میڈوز، مأونٹ پلیزینٹ ویلج، 
 جوالئی کو بند رہیں گی۔  2جوالئی اور پیر  1اسپرنگ ڈیل  اور سأوتھ فلیچرز( اتوار 

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