
 
 

 

 

 2019برامپٹن میں لیبر ڈے 
 

ذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات رہا ہے۔ لہ   منایا جاستمبر کو  2 مورخہ اس سال، لیبر ڈے بروز پیر – (2019اگست  27برامپٹن، آن )
 سطح پر کام کریں گی۔دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی 

 
کر شادی کے الئسنس کے لیے درخواست  تشریف الے گا۔ شہری اس وقت کے دوران خود برامپٹن سٹی ہال لیبر ڈے کے موقع پر بند رہ

کی نے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے، پرمٹس کے لیے درخواست دینے یا کاروباری الئنسز اشادی کی تقریبات بک کر قانونیدینے، 
 درخواست دینے یا تجدید کروانے کے قابل نہیں ہوں گے۔

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

 
پر  brampton.ca@311ہیں یا  )برامپٹن سے باہر( پر کال کر سکتے 905.874.2000یا  311رہائشی کسی قسم کے سواالت کے لیے 

، بشمول ہوں گےدستیاب  24/7ای میل کر سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پیل کے کسی قسم کے بھی معامالت کے لیے 
 پارکنگ، کچرا اکٹھا کرنا، تفریحی پروگرام اور مزید۔

 
 برامپٹن ٹرانزٹ

 
 سروس چالئے گا۔ والیبرامپٹن ٹرانزٹ لیبر ڈے کے لیے اتوار/چھٹی کے دن 

 
 ڈ کی سہولت گاہیں بند رہیں گی۔ولیبر ڈے کے موقع پر تمام ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کأونٹرز اور کالرک اور سینڈل و  

 
مالحظہ کریں۔ اگلی بس کے  www.bramptontransit.comپر کال کریں یا  905.874.2999روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے، 

مالحظہ کریں۔ سفر کی  nextride.brampton.caبراہ راست اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر 
 یا گوگل میپس مالحظہ کریں۔ www.triplinx.caمنصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے 

 
 برامپٹن ریکریئیشن

 
اپنے مقامی زیادہ تر تفریحی سہولت گاہیں لیبر ڈے پر کھلی رہیں گی۔ تجدید شدہ ڈراپ ان پروگراموں کے شیڈولز اور اوقات کار کے لیے 

سٹریشن آفس لیبر ڈے پر مالحظہ کریں۔ شہر کا ریکریئیشن ایڈمن www.brampton.ca/recreationکال کریں یا  پر 311تفریحی سنٹر یا 
 بند رہے گا۔

 
 میں جانوروں کی خدماتبرامپٹن 

 
پر کال کریں یا  311یا پر  905.458.5800پر بند رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے  کے موقع برامپٹن اینیمل شیلٹر لیبر ڈے

www.brampton.ca/animalservices مالحظہ فرمائیں۔ 
 

 برامپٹن الئبریری
 

 ستمبر کو بند رہیں گی۔ 2ستمبر اور بروز پیر،  1برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں بروز اتوار، 
 

کارڈ کے ذریعے ای  ۔ اپنے مفت الئبریریاٹھانے اور واپس کرنے کے لیے آن الئن طور پر ب ک کرائیںاپنی چیزیں  کسی بھی برانچ سے
مالحظہ کریں یا  www.bramptonlibrary.caمزید معلومات کے لیے  بکس اور مزید کے ساتھ کسی بھی وقت لطف اندوز ہوں۔

 پر کال کریں۔ 905.793.4636
 
 

 فائر ورکس سیفٹی 

mailto:311@brampton.ca
http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
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http://www.brampton.ca/animalservices
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.ca&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|0ca2e23d21af44e9268608d724df75ac|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637018414481735698&sdata=8SAsNI/yEDTh2WGQ2ZitmjHxQlNL4M5ayAd44ky1qEU=&reserved=0


 

 

 
 مظاہرے کا انعقاد نہیں کر رہا۔سٹی آف برامپٹن لیبر ڈے پر آتش بازیوں کے کسی بھی 

 
لیبر ڈے کا شمار سال کے ا ن چار دنوں میں نہیں ہوتا جن کے دوران سٹی آف برامپٹن میں ذاتی حیثیت میں آتش بازی کی اجازت ہوتی ہے۔ 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/bylaws مزید معلومات کے لیے
 

-30- 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
 

http://www.brampton.ca/bylaws
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

