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 سٹی آف برامپٹن میں ایسٹر ویکینڈ 
 

بند رہے گا۔ لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات  سلسلے میںاپریل کو ُگڈ فرائی ڈے اور ایسٹر منڈے کے  2مارچ اور  30برامپٹن سٹی ہال 
 دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔

 
اس دوران شہری خود تشریف ال کر شادی کے الئسنس اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے یا اپنا جرمانہ نہیں بھر سکیں گے۔ 

 ۔مالحظہ کریں http://www.brampton.caبانی آن الئن انتخابات کے لیے، برائے مہر
 

سٹی آف برامپٹن کی کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  اور بائی الء انفورسمنٹ۔ 
 http://www.brampton.caپر کال کریں یا  311اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی  سروسز میں ردوبدل

 ۔مالحظہ کریں
 

 آمدو رفت کی سروسز
 ایسٹر ویکینڈ کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کا شیڈول درج ذیل ہو گا:

 30 اتوار/ہولی ڈے سروس – مارچ: ُگڈ فرائی ڈے 

 31  ہفتے کی عمومی سروس –مارچ: ہفتہ 

 1  اتوار کی عمومی سروس –اپریل: ایسٹر سنڈے 

 2  ہفتے کے دنوں کی عمومی سروس )اسکول کے راستوں پر نہیں چلے گی( –اپریل: ایسٹر منڈے 
 

 ُگڈ فرائی ڈے اور ایسٹر سنڈے کے موقع پر ٹرانزٹ اسٹور بند رہیں گے۔
 
مالحظہ کریں اور آنے  www.bramptontransit.comپر کال کریں یا  905.874.2999اور شیڈول کی معلومات کے لیے راستوں  

موبائل ڈیوائس پر اگلی سمارٹ فون یا دیگر اکسی بھی  والی اگلی بس کے متعلق براہ راست معلومات کے لیے نیکسٹ رائیڈ استعمال کریں۔
 ۔پر معلومات حاصل کریں nextride.brampton.ca  بس کے متعلق چلتے پھرتے

 
 تفریح
نے مقامی پروگرام کے شیڈول کی تصدیق کے لیے، برائے مہربانی اپویکینڈ کے موقع پر زیادہ تر تفریحی سہولیات کھلی رہیں گی۔  ایسٹر

 مالحظہ فرمائیں۔ www.brampton.ca پر کال کریں یا  311تفریحی مرکز میں فون کریں، 
 

 شہر کا ریکریئیشن ایڈمنسٹریشن آفس ُگڈ فرائی ڈے اور ایسٹر منڈے کے موقع پر بند رہے گا۔
 

 برامپٹن الئبریری
کے موقع پر برامپٹن میں الئبریریوں کی تمام شاخیں )سوک سنٹر میں موجود چنگواکوسی، سائرل کالرک، فور  سنڈےاور ایسٹر  فرائیڈےُگڈ 

 اور سأوتھ فلیچرز( بند رہیں گی۔ مأونٹ پلیزینٹ ویلج، اسپرنگ ڈیلکارنرز، گور میڈوز، 
  

 .مالحظہ فرمائیں www.bramptonlibrary.comکریں یا  پر کال 311یا  )793 (905-4636مزید معلومات کے لیے 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
  میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://nextride.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptonlibrary.com/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

