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 کو برامپٹن ٹرانزٹ پر مفت سفر کریں (NYE)اس مرتبہ نئے سال کی شام 

بجے کے بعد سروس کے اختتام تک برامپٹن ٹرانزٹ پر مفت  7دسمبر کو شام  31کا خیر مقدم کرنے کے لیے مورخہ  2018 -برامپٹن، آن 
 سفر کریں۔ 

: ہو جاتی ہے، تو درج ذیل ُروٹس پر ہماری توسیع شدہ سروس بھی دستیاب ہو گی اگر تقریبات میں شرکت کی وجہ سے آپ کو آدھی رات
 ،51 ،35 ،29 ،8روٹس ) 502 اور  501 ،57 ،53 ،52 ،51 ،50 ،35 ،30 ،29 ،23 ،18 ،15 ،14 ،11 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

 تک( 1:30صرف رات  57اور  53 ،52

بسوں کے  مالحظہ فرمائیں۔  www.bramptontransit.com ر کال کریں یاپ 905.874.2999 روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے
سفر کی  ۔مالحظہ کریں nextride.brampton.caر موبائل ڈیوائس پکسی حقیقی اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر 

 ۔مالحظہ کریں  Google Transitیا  www.triplinx.ca ےیمنصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے ل

 مالحظہ کریں  www.brampton.ca/nyeیہ جاننے کے لیے کہ نئے سال کی شام کو برامپٹن میں کیا کچھ ہو رہا ہے 

 اقتباس

حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور نئے سال کی تقریبات سے جی بھر کر لطف اندوز ہوں، میں سب لوگوں کی "
مگر برائے مہربانی پیشگی منصوبہ بندی کریں اور بحفاظت اپنے گھر پہنچنے میں برامپٹن ٹرانزٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ اور آپ کے 

 "پیاروں کو پُرمسرت خوشیاں مبارک ہوں

 میئر لنڈا جیفری  -

-30- 

ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔
ری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کا

یں فخر کا جذبہ عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان م
اور  ٹویٹرجو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں  پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں،

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُک

 
 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca  
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