
 
 

 

 2018فروری  15

 2018سٹی آف برامپٹن میں فیملی ڈے 

  

گا۔ شہر کی بہت سی خدمات  سلسلے میں بند رہےفیملی ڈے کے  ،فروری کو برامپٹن سٹی ہال 19 مورخہ بروز پیر –برامپٹن، آن 

کر شادی کے الئسنس  تشریف الں گی۔ شہری اس وقت کے دوران خود دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کری

آن الئن انتخابات کے لیے درخواست دینے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ 

 مالحظہ کریں www.brampton.caہربانی کے لیے، برائے م

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

 انفورسمنٹ۔ 

پر کال  311سٹی آف برامپٹن کی سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 

 مالحظہ کریں www.brampton.caکریں یا 

 

 آمدو رفت کی سروسز

 فروری کو سنڈے/ہالی ڈے سروس فراہم کرے گا اور ٹرانزٹ اسٹورز بند رہیں گے۔  19 مورخہ بروز پیربرامپٹن ٹرانزٹ 

مالحظہ  mptontransit.comwww.braپر کال کریں یا  905.874.2999راستوں اور شیڈول کی معلومات کے لیے  

سمارٹ اکسی بھی  کریں اور آنے والی اگلی بس کے متعلق براہ راست معلومات کے لیے نیکسٹ رائیڈ استعمال کریں۔

 پر حاصل کریں nextride.brampton.ca براہ راست معلوماتفون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر اگلی بس کے متعلق 

 تفریح

جن سے پورا  ایسے پر لطف پروگرام پیش کریں گےی مراکز حکو پورے سٹی آف برامپٹن میں تفریفروری  19 مورخہ بروز پیر

ہو سکے گا۔ رہائشیوں کو تیراکی، اسکیٹنگ، خاندان کی تندرستی کے پروگراموں اور دیگر کئی سرگرمیوں میں  خاندان لطف اندوز

 سکتی ہے۔  وصول کی جافیس  معمولیشرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایک 

وئی سرگرمیوں اور لی ہیک میں پھرفروری کو کئی خاندان دوست سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا۔ پورے پا 19چنگواکوسی پارک 

تفریح کے ساتھ ایک پر لطف دن کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، جس میں نئی اسکیٹنگ ٹریل اور مأونٹ چنگواکوسی کے اردگرد 

 ہوں گی۔ ز نگاہنمایاں سرگرمیاں مرک

شہر کے کمیونٹی سینٹرز اور بیرونی اسکیٹنگ ٹریلز پر فیملی ڈے کی سرگرمیوں کی مکمل فہرست کے لیے، 

www.brampton.ca مالحظہ کریں 

 برامپٹن الئبریری 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://nextride.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/


 

پروگرام کی معلومات کے لیے گی۔  رہیںکھلی تک  5:00شام  - 1:00برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں فیملی ڈے پر دن 

www.bramptonlibrary.ca  پر کال کریں۔ 905.793.4636پر جا کر کیلنڈر آف ایونٹس پر کلک کریں یا  
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 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.365 natalie.stogdill@brampton.ca|   
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