
 
 
 

 

 2017نومبر  1
 

 میں ریممبرنس ڈےبرامپٹن 
 

 کے سلسلے میں، سٹی آف برامپٹن اور رائل کنیڈیئن لیجن نے شہر بھر میں تقریبات کی منصوبہ بندی کی ہے۔  2017ریممبرنس ڈے 
 

 پریڈ اور یادگاری سروس   609برانچ 
 10:55نومبر | صبح  5اتوار،      
 میموریئلچنگواکوسی پارک، ویٹرنل      

 
 کینڈل الئیٹ سروس    15برانچ 

  7:30نومبر | شام  5اتوار،      
 گیج پارک، ویٹرن اسٹیچو     

 
 سن رائز سروس   609اور  15برانچ 

  7:55نومبر | صبح  11اتوار،      
 میوس روڈ  7732میڈو ویل سیمٹری چیپل،      

 
 پریڈ اور یادگاری سروس    15برانچ 

 10:55نومبر | صبح  11اتوار،     
 سٹی ہال، کین ولیئنز اسکوائر، سینوٹاف    

 
 ۔یہاں کلک کریںتقریبات کے سلسلے میں سڑکوں کی بندش کی مکمل فہرست کے لیے، 

 
 سروس آمدو رفت کی

 11نومبر کو برامپٹن ٹرانزٹ اپنی معمول کی سروس مہیا کرے گی۔ ٹرانزٹ اسٹورز کھلے رہیں گے۔ سابقہ فوجی  11بروز جمعہ مورخہ 
نومبر کو برامپٹن ٹرانزٹ پر بال معاوضہ سفر کر سکیں گے۔ سابقہ فوجی کی شناخت "وار ویٹرن پاس" یا درج ذیل میں سے کسی چیز سے 

 کی جا سکتی ہے:

 وردی 

 تمغے 

 ٹوپیاں 

 بلیزر 

  شناخت کے دیگر طریقے 
 

مالحظہ کریں اور آنے والی  www.bramptontransit.comپر کال کریں یا  905.874.2999راستوں اور شیڈول کی معلومات کے لیے 

کسی بھی سمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر اگلی بس کے  ئیڈ استعمال کریں۔اگلی بس کے متعلق براہ راست معلومات کے لیے نیکسٹ را
  ۔پر معلومات حاصل کریں  nextride.brampton.caمتعلق چلتے پھرتے 

 
 

 سٹی ہال
لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب  نومبر کو بند رہے گا۔ 13برامپٹن سٹی ہال ریممبرنس ڈے کے سلسلے میں بروز جمعہ مورخہ 

نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ شہری اس وقت کے دوران شادی کے الئسینس کے لیے درخواست دینے، خود آ کر 
 حاصل کرنے کے لیے آن الئین انتخاباتیہ سروسز غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ 

www.brampton.ca ۔پر دستیاب ہیں 
 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Remembrance-Day.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Remembrance-Day.aspx
http://www.bramptontransit.com/
http://nextride.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/


 
 
 

 

سٹی کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف برامپٹن بائی الء انفورسمنٹ 
پر کال کریں یا  311وبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی آف برامپٹن کی سروسز میں رد

www.brampton.ca مالحظہ کریں 
 
 

 برامپٹن الئبریری
نومبر  13نومبر کو برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں کھلی رہیں گی۔ ریممبرینس ڈے کے سلسلے میں بروز پیر مورخہ  11بروز ہفتہ مورخہ 

ہماری کتب کے خزانوں، موسیقی و آن الئن کورسز اور مزید رنگا رنگ دلچسپیوں میں اپنی نشت مختص ام شاخیں بند رہیں گی۔ مکو ت
 905.793.4636مالحظہ کریں یا  bramptonlibrary.caگھنٹے رسائی کے لیے   24دن اور  7کروانے یا چھان بین کے لیے ہفتے کے

 پر کال کریں۔ 74368ایکسٹینشن 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کاکس
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.2028   | lisa.cox@brampton.ca  

http://www.brampton.ca/
http://bramptonlibrary.ca/

