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 بائی الء انفورسمنٹ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ چھٹیوں کے دوران معاونت کریں
 

میں برامپٹن بائی الء  کو دو باال کرنےلطف  کےچھٹیوں کے موسم  ان کی مقامی ضرورت مند خاندانوں کی مدد کر کے -برامپٹن، آن 
ٹائیز فار  -ے مہینے میں عملہ معاونت دینے کی دو تقریبات کی میزبانی کرے گا انفورسمنٹ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ نومبر اور دسمبر ک

 (Stuff-a-Jeep)اور سٹف آ جیپ ( Toys for Tickets)ٹکٹس 
 

 ٹائیز فار ٹکٹس
 جانے والے ڈرائیورز کو دعوت دی جاتی ہے کہ کیےدسمبر تک غلط پارکنگ پر جرمانہ  1نومبر سے لے کر جمعہ  27بروز پیر مورخہ 

ان کا جرمانہ ادار ہو  میں وہ تشریف الئیں اور جرمانہ کی رقم کے برابر بچوں کے کھلونے یا کوئی گفٹ کارڈ تحفہ کریں، جس کے بدلے
سال عمر تک کے لیے موزوں ہونے  18ہوں اور وہ نوزائیدہ بچوں سے لے کر  موجود جائے گا۔ کھلونے الزمی طور پر اصلی پیکنگ میں

پروگرام کو عطیہ کیے جائیں گے، جس کو سیلویشن آرمی آف پِیل ریجن چالتی ہے اور  م کھلونے مقامی ٹائیز فار ٹاٹسچاہیں۔ جمع شدہ تما
 اس کو پِیل ریجنل پولیس کی معانت حاصل ہے۔

 
 485یا  دسمبر کے درمیان سٹی ہال میں 8نومبر اور  29ایسے ڈرائیورز جو ٹائیز فار ٹکٹس کے ذریعے معاونت کرنا چاہتے ہوں، وہ 

 بجے کے درمیان تشریف ال کر اپنا تحفہ یا گفٹ کارڈ عطیہ کر سکتے ہیں۔ 4:30تا شام  8:30کرسلر ڈرائیو میں پیر تا جمعہ صبح 
 

کسی قابل رسائی مقام پر بغیر پرمٹ گاڑی پارک کرنے، قابل رسائی لوڈنگ زون میں پارکنگ کرنے، فائر روٹ پر پارکنگ کرنے یا کسی 
 رٹی پر پارکنگ کرنے والے ڈرائیورز اس پروگرام میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔  پرائیویٹ پراپ

 
 سٹف آ جیپ

بجے تک  4بجے سے شام  10دسمبر تک ہر ہفتہ کے دن صبح  9نومبر تا  18انفورسمنٹ کے افسران بھی مقامی وال مارٹ مقامات پر 
 گے اور برامپٹن کمیونٹی کے ضرورت مند خاندانوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور کھلونے وصول کریں گے۔  رہیںموجود 

 

 18  کیوارے ایج ڈرائیو  50 -نومبر 

 25  مے فیلڈ روڈ  5085 -نومبر 

 2 مے فیلڈ روڈ  5085 -دسمبر 

 9 مسی ساگا روڈ 9455 -دسمبر 
 

 ٹاٹس اور سیلویشن آرمی فوڈ شیئرنگ نیٹ ورک کو دیا جائے گا۔   عطیہ کردہ تمام اشیاء کو مقامی ٹائیز فار
 

اپنی کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے میں مدد کریں اور چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے میں مقامی ضرورت مند خاندانوں کی مدد کریں۔ مزید 
  ampton.cawww.brمعلومات کے لیے، مالحظہ کریں 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری ک
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرجدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو 

 
 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 
  

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905 
905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca    
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