
 
 

 

 

 2018دسمبر  14
 

 کا چھٹیوں کا موسم 2018برامپٹن میں 
 

 2018دسمبر  24آنے والے چھٹیوں کے موسم کے دوران سٹی آف برامپٹن کے کئی دفاتر بشمول سٹی ہال بروز پیر، مورخہ  -برامپٹن، آن 
 پر دوبارہ کھلیں گے۔ 8:30کو صبح  2019جنوری  2بجے سے عوام کے لیے بند ہو جائیں گے اور بروز بدھ، مورخہ  12کو دن 

 
شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے الئسنس کے لیے درخواست دینے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور پرمٹس کے لیے  

درخواست نہیں دے سکیں گے۔ کئی خدمات معمول کے مطابق اپنا کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف 
 نٹ۔برامپٹن بائی الء انفورسم

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

www.brampton.ca مالحظہ کریں۔ 
 

 برامپٹن ٹرانزٹ 
 چھٹیوں کے موسم کے دوران درج ذیل سروس پیش کی جائے گی: 

   ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2018دسمبر  24پیر : 

  ،اتوار/چھٹی کی سروس2018دسمبر  25منگل : 

   ،سیچرڈے سروس2018دسمبر  26بدھ : 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2018دسمبر  27جمعرات : 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2108دسمبر  28جمعہ : 

  ،سیچرڈے سروس2018دسمبر  29ہفتہ : 

  ،اتوار/چھٹی کی سروس2018دسمبر  30اتوار : 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی :2018دسمبر  31پیر 
  بجے سے ہو گا۔ 7تمام روٹس پر نیو ایئرز ایوو کی مفت سروس اور کچھ روٹس پر توسیع شدہ سروس کا آغاز شام 

   ،اتوار/چھٹی کی سروس2019جنوری  1مگنل : 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2019جنوری  2بدھ : 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2019جنوری  3جمعرات : 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2019جنوری  4جمعہ : 

  ،سیچرڈے سروس2019جنوری  5ہفتہ : 

  ،اتوار/چھٹی کی سروس :2019جنوری  6اتوار 
 

 نوٹ:
 ( کا دوبارہ آغاز  200اسکول روٹ )جنوری سے ہو گا 7سیریز والے 

 پر کال کریں یا  905.874.2999 روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیےwww.bramptontransit.com مالحظہ کریں 

    بسوں کے حقیقی اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پرnextride.brampton.ca  مالحظہ
 مالحظہ کریں۔ گوگل میپس www.triplinx.caکریں سفر کی منصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے،  

 
 
 
 

 برامپٹن الئبریری
گور میڈوز برانچ، مأونٹ الئبریریوں کی تمام شاخیں )سوک سنٹر میں موجود چنگواکوسی برانچ، سائرل کالرک برانچ، فور کارنرز برانچ، 

 پلیزینٹ ویلج برانچ اور سأوتھ فلیچرز برانچ اور سپرنگ ڈیل برانچ( درج ذیل اوقات میں بند رہیں گی:

  ،2018دسمبر  24پیر 

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


 

 

  ،2018دسمبر  25منگل 

  ،2018دسمبر  26بدھ 

  ،2018دسمبر  31پیر 

 1  ،2019جنوری 
 

 مالحظہ کریں۔ www.bramptonlibrary.caپر کال کریں یا   311پر یا  )793 (905-4636مزید معلومات کے لیے  
 

 آٔوٹ ڈور آئس اسکیٹنگ ِرنکس 
آٔوٹ ڈور آئس اسکیٹنگ ِرنکس کو کھولنے کا نحصار موسم کی صورت حال پر ہو گا۔ برف بننے اور قائم رہنے کے لیے درجہ حرارت کو 

دسمبر سے، چنگواکوسی پارک سکیٹ ٹریل، مأونٹ پلیزنٹ آٔوٹ ڈور سکیٹنگ  14زیادہ اوقات کے لیے نقطہ انجماد سے نیچے رہنا چاہیے۔ 
 ٹ ڈور سکیٹنگ ٹریل اس موسم کے لیے کھلی ہیں۔رنک اور گیج پارک آؤ 

 
سٹی موجودہ طور پر تین مفت بیرونی آئس سکیٹنگ رنکس کو چال رہا ہے: چنگواکوسی پارک سکیٹ ٹریل، مأونٹ پلیزنٹ آٔوٹ ڈور سکیٹنگ 

 رنک اور گیج پارک آٔوٹ ڈور سکیٹنگ ٹریل۔
 

میں کھلنے کے لیے شیڈول شدہ ہے۔ فیسوں کا  2018گور میڈوز کمیونٹی سنٹر پر پھیلی ہوئی آئس رنک، اگر موسم اجازت دے، تو سرما  
 اطالق ہوتا ہے۔

 
اوقات کار اور لرن ٹو سکیٹ لیسن کی معلومات  -یاد رکھیں، اندرونی آئیس رنکس تمام اقسام کے موسم میں کھلی رہتی ہیں 

www.brampton.ca/recreation پر دستیاب ہیں۔ 
 

 دستیاب ہے۔ یہاںمزید معلومات  
 

 برامپٹن اینیمل سروس 
روزہ تقریبات کے وسط میں رکھا گیا ہے۔ ایک اڈاپشن گفٹ سرٹیفیکیٹ خرید کر، فری  12برامپٹن اینیمل سروسز کو کرسمس کی  

( فنڈ میں آن الئن طور پر عطیات دے کرچھٹیوں کے اس HOPEمائیکروچپ کلینک میں رجسٹر ہو کر یا ہیلپنگ آرفنڈ پیٹس اِن ایمرجینسیز )
 د جانوروں کے لیے اپنی معاونت کا اظہار کریں۔موسم کے دوران ضرورت من

 
 دستیاب ہے۔   یہاںمزید معلومات 

 
 

 2018 برامپٹن کی نیو ایئرز ایوو
براہ راست تفریح اور آتش بازیوں کے لیے ڈأون ٹأون برامپٹن میں ہمارے ساتھ شامل اس نیو ایئرز ایوو پر مزے، خاندان دوست سرگرمیوں، 

 ہوں۔
 

بجے سے آدھی  8دسمبر کو رات  31برامپٹن کے اپنے سأونڈ ڈرائیو ریکارڈز کی معاونت کے ساتھ منتظم شدہ ایک الئیو کانسرٹ بروز پیر، 
یں ہیڈالئینر شان ہُک اور ساتھ ہی ساتھ جولین ٹیلر بینڈ اور برامپٹن میں مبنی فنکار، رات تک گارڈن اسکوائر میں منعقد ہو گا۔ اس کانسرٹ م

ریز، ملی روز اور ڈی جے ٹیم نمایاں طور پر موجود ہوں گے۔ ٹم ہورٹنز کی جانب سے پیش کیے جانے والے دو ولولہ انگیز آتش بازی کے 
 بجے اور آدھی رات کے وقت ہوں گے۔ 9مظاہرے رات 

 
بجے تک  9سے رات  6:30یہ سلسلہ گارڈن اسکوائر سے باہر بھی پھیال ہوا ہے۔ اس سال سٹی ہال میں خاندان دوست تفریح شام  لطف کا 

پیش کی جائے گی، جس میں کنزرویٹری میں ایک الئیو ڈانس پارٹی اور آٹریم میں ایک گھومنے والے جادوگر اور تپش کی جگہ موجود ہو 
بجے ہونے  9ائی کی جاتی ہے کہ وہ سٹی ہال میں ہونے والی پارٹی کے اختتام پر گارڈن اسکوائر میں رات گی۔ خاندانوں کی حوصلہ افز

 والے جلدی آتش بازی کے شو کو نہ چھوڑیں۔
 

تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ جشن کی تمام تقریبات کے دوران ہزاروں چمکتی ونٹر الئیٹس دیکھنے اور ٹریل پر 
 ٹنگ کرنے کے لیے گیج پارک میں تشریف الئیں۔اسکی

 

http://www.bramptonlibrary.ca/
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

 

بجے سے ہو گا اور اس میں کچھ روٹس پر  7دسمبر کو شام  31تمام برامپٹن ٹرانزٹ روٹس پر مفت نیو ایئرز ایوو سروس جس کا آغاز 
 توسیع شدہ سروس بھی شامل ہے۔

 
 دستیاب ہے۔   یہاںمزید معلومات 

 
 آتش بازیاں

ھوٹی حد نئے سال کی شام، چھٹیوں کے ان چار منظور شدہ دنوں میں شامل ہے جن کے دوران پرائیویٹ پراپرٹی پر بغیر کسی پرمٹ کے چ 
فٹ( سے کم دور  10والی آتش بازیاں چالئی جا سکتی ہیں۔ چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہینجب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر )

ہائشیوں جاتی ہیں )مثال فأونٹینز، ویلرز، گرأونڈ سپنرز، سپارکلرز(۔ دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازیاں برامپٹن میں بین شدہ ہیں۔ سٹی ر
تعمال کرنے کی کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی امالک پر آتش بازیاں اس

 مالحظہ کریں www.brampton.caمزید معلومات کے لیے  اجازت نہیں ہے۔
 

 اپنی امالک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر الزمی عمل کرنا چاہیے: 

  الئن الزمی طور پر موجود ہونی چاہیےآپ کے پاس آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا کوئی برتن یا چلتے ہوئے پانی کی کوئی 

 کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے عالوہ دیگر کوئی آتش بازی ہر گز نہ جالئیں یا پکڑیں نہیں 

 سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں 

  پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیںآتش بازیوں کو پھینکنے سے 
 

 نیو ایئرز ایوو لیوی
کو مالقات کریں۔ کھانے پینے  2019جنوری  12سٹی ہال اور گیج پارک میں میئر پیٹرک برأون اور کونسل کے ممبران کے ساتھ بروز ہفتہ  

کی ہلکی پھلکی اشیاء سے لطف اندوز ہوں اور گیج پارک سکیٹنگ ٹریل میں اپنی دوپہر گزارنے کے لیے اسکیٹس اپنے ساتھ الئیں! سٹی ہال 
 میں مفت پارکنگ کا بندوبست موجود ہے۔ نیوو ایئر میں اوقات اور دیگر تفصیالت تالش کریں۔

 
 
 
 
 

-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/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/New-Years-Eve/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

