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 فروری کو فیملی ڈے کا انعقاد 51میں ( City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 
بہت سی ( فیملی ڈے کی وجہ سے بند رہے گا۔ اس دن سٹی کی Brampton City Hallفروری کو برامپٹن سٹی ہال ) 01پیر 

سروسز دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ شہری شادی کے الئیسنس کے لیے درخواست دینے غلط 

کے  آن الئن آپشنزپارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور بلڈنگ پرمٹ کے لیے درخواست دینے کا کام سٹی ہال جا کر نہیں کر سکیں گے۔ 

  www.brampton.caلیے مالحظہ کریں 

 

( کی طرف سے فراہم کردہ تمام سروسز میں ردوبدل یا بندش کے بارے میں مزید City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

  n.cawww.bramptoپر کال کریں یا مالحظہ کریں  100معلومات کے لیے براہ مہربانی 
 

 ٹرانزٹ سروسز

 

فروری کو اتوار/چھٹی کے دن والی سروس فراہم کی جائے گی اور  01( کی طرف سے پیر Brampton Transitن ٹرانزٹ )برامپٹ

پر کال کریں یا مالحظہ  911884786999روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے ( بند رہیں گے۔ Transit storesٹرانزٹ سٹورز )

 Nextاور اگلی بس کے متعلق اس وقت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نیکسٹ رائیڈ ) www.bramptontransit.comکریں 

Ride کا استعمال کریں۔ اگلی بس کے متعلق معلومات سمارٹ فون یا کسی اور موبائل ڈیوائس پر چلتے پھرتے )

nextride.brampton.ca  مالحظہ کریں۔پر 

 

 پارکس اور تفریحی مقامات
 

( میں recreation centres( کے اندر ریکری ایشن سنٹرز )City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )پورے فروری کو  01پیر 

ایسے پروگرامز پیش کیے جائیں گے جس سے تمام اہل خانہ لطف اندوز ہو سکیں۔ شہریوں کے لیے تیراکی، سکیٹنگ، شنی ہاکی 

(shinny hockey اور فیملی فٹنس پروگرامز ) اور بہت سی دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینا کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ہو سکتا

 ہے آپ کو ان کے لیے معمولی فیس ادا کرنا پڑے۔

 

( میں بچوں کی پسند کی سرگرمیوں سمیت مکمل فہرست کے لیے Gage Parks( اور گیج پارکس )Chinguacousyچنگا کوسی )

( سے رجوع کریں یا تازہ ترین معلومات کے لیے مالحظہ کریں recreation centreایشن سنٹر )براہ مہربانی اپنے مقامی ریکری 

www.brampton.ca  
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