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 کا چھٹیوں کا موسم 2016برامپٹن میں 

 

 12کو دن  2016دسمبر  23 بروز جمعہ مورخہموسم کے دوران، سٹی آف برامپٹن کے کئی دفاتر، بشمول سٹی ہال، آنے والے چھٹیوں کے 

کے دوران شہری خود آ کر شادی کے  پر دوبارہ کھلیں گے۔ اس وقت 8:30کو صبح  2017جنوری  3 بجے سے بند رہیں گے اور منگل

 نس کے لیے درخواست دینے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ الئس

 

سٹی اور ( Fire and Emergency Servicesگی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں 

 ( By-law Enforcementآف برامپٹن بائی الء انفورسمنٹ )

 

( کی سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 مالحظہ کریں www.brampton.caپر کال کریں یا  311

  

 برامپٹن ایینیمل سروس 
چھٹیوں کے لیے بالکل درست وقت پر، پالتو جانوروں کو گود لینے کے گفٹ سرٹیفیکیٹس اب خریدنے کے لیے دستیاب ہیں۔ چھٹیوں کے اس 

پر کال کریں یا  905.458.5800، برامپٹن اینیمل سروسز کو تفصیالت کے لیےموسم میں دوستی کا یہ تحفہ دیں۔ 

www.brampton.ca/animalservices مالحظہ فرمائیں   

 

 آٔوٹ ڈور رنکس

 Gage) ہے۔ رہائشی اس سال گیج پارکسٹی آف برامپٹن سردیوں کے موسم کے لیے اپنے تین آٔوٹ ڈور رنکس کھولنے کے لیے پر امید 

Park)مأونٹ پلیزنٹ ، (Mount Pleasant) اور چنگواکوسی (Chinguacousy)  سکتے ہیں مگر  سے لطف اندوز ہوپارک میں اپنے اسکیٹس

 برف بنانے اور برقرار رکھنے کے لیے درجہ حرارت کو کافی عرصے کے لیے نقطہ انجماد سے نیچے رہنے کی ضرورت ہے۔

  

یاد رکھیں کہ ان ڈور  مالحظہ فرمائیں۔ www.brampton.caبرائے مہربانی رنک کی حالت کے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے 

کی معلومات کے لیے ویب سائیٹ چیک  اسباقدورہ کرنے کے شیڈول اور لرن ٹو اسکیٹ  –رنکس ہر قسم کے موسم میں کھلے رہتے ہیں 

  کریں۔

 

 تک الٹی گنتی ... 2017
بجے ہو گا اور تمام عمر کے افراد کے لیے مفت تفریح اور  7کو ڈأون ٹأون برامپٹن کی گلیوں میں منائیں۔ اس شام کا آغاز شام  ویئرز ایوانیو 

 Mother) درادر مامیں م( Policaro Concert Zone)نسرٹ زون سرگرمیوں سے بھرپور ہو گی۔ آنے والے لوگوں کے سامنے پولیکارو ک

Mother) اور ایلکس ویلز (Alx Veliz) اے  آئی ۔ ڈأون ٹأون برامپٹن بیےاپنے فن کا مظاہرہ کریں گ(BIA ) بجے اور  9کی جانب سے رات

  ! کے مظاہرے سے لطف اندوز ہونا نہ بھولیںجانے والے آتش بازی  ےآدھی رات کو پیش کی

، جان اسٹریٹ اور روز ائرٹی ہال، ویسٹ ٹاور، نیلسن اسکوتمام ڈأون ٹأون میونسپل گراجوں میں تقریب کے لیے مفت پارکنگ دستیاب ہے: س

 برامپٹن ٹرانزٹ پر مفت سفر کریں۔ نے پر،بجے شروع ہو 7۔ شام ٹرتھی

  

   مالحظہ کریں ww.brampton.cawمزید معلومات کے لیے 

 

 آتش بازی 

سال کے ان چار منظور شدہ دنوں میں سے ایک ہے، جس میں ذاتی امالک پر اجازت کی ضرورت کے بغیر چھوٹی حد والی  وایو ایئرزنیو 

فاصلے فٹ( سے کم دور  10میٹر )جب لگایا جائے، تو وہ تین  ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیںہوتی آتش بازی کی اجازت 

ہیں۔ سٹی رہائشیوں  ممنوعآتش بازیاں برامپٹن میں دیگر تمام جاتی ہیں )مثال فأونٹینز، ویلرز، گرأونڈ سپنرز، سپارکلرز(۔ راکٹ کی قسم کی تک 

اجازت  ہر گز آتش بازیاں کرنے کی یںمر یا میونسپل یا اسکول کی امالک کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اند

  نہیں ہے۔
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 اپنی امالک پر چھوٹی حد والی آتش بازیاں استعمال کرتے ہوئے، آپ کو ان حفاظتی احتیاطی تدابیر پر الزمی عمل کرنا چاہیے:

  بھرا ہوآپ کے پاس پانی کا ایک برتن یا ہوز الئین موجود ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے 

  سپارکلر کے عالوہ کوئی دیگر آتش بازی جالنی یا پکڑنی نہیں چاہیےاآپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں 

 ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں ہ، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈسپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعدا 

 ہونے دیں آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا 

 

 نیو ایئرز ایوو لیوی 
بجے تک میئر  3سے  1کو سٹی ہال آٹریم اور ویسٹ ٹاور کنزرویٹری میں دن  2016جنوری  21ہفتہ،  بروز یئرز لیوی کے موقع پراساالنہ نیو 

پر کھلیں گے۔ مقامی تفریح سے لطف اندوز  12:30۔ دروازے دن مالقات کریںاراکین سے دیگر اور کونسل کے ( Linda Jeffrey)لنڈا جیفری 

 ہوں اور ایک کپ کیک کو سجائیں۔ کھانے پینے کی ہلکی چیزیں فراہم کی جائیں گی۔ 

  

   ساتھ الئیں اور دوپہر کو گیج پارک میں، اگر موسم اجازت دیتا ہو تو، سکیٹنگ سے لطف اندوز ہوں۔اپنے اپنے اسکیٹس 

  

 برامپٹن ٹرانزٹ 

دسمبر کو موجود ہو گی۔  26برامپٹن ٹرانزٹ چھٹیوں کے موسم میں سروس کے تخفیف شدہ درجوں میں کام کرے گی۔ سیچرڈے سروس 

دسمبر کو مٔوثر ہوں  30اور  29، 28، 27کو موجود ہو گی۔ ہفتے کے دنوں کے تخفیف شدہ شیڈول  2017جنوری  2سنڈے/ہولی ڈے سروس 

 واال سلسلہ(۔    200جنوری کو دوبارہ شروع ہو گی، ماسوائے اسکول کے روٹس ) 3روس گے۔ ہفتے کے دنوں کی باقاعدہ س

 

 بجے تمام روٹس پر شروع ہوتی ہے اور اس میں کچھ روٹس پر اضافی سروس شامل ہے۔ 7دسمبر کو شام  31کی مفت سروس  ویئرز ایوانیو 

 

مالحظہ کریں  http://www.bramptontransit.comں یا پر کال کری 905.874.2999راستوں اور شیڈول کی معلومات کے لیے  

کسی بھی سمارٹ فون  استعمال کریں۔ (Next Rideاور آنے والی اگلی بس کے متعلق براہ راست معلومات کے لیے نیکسٹ رائیڈ )

 پر معلومات حاصل کریں nextride.brampton.caیا دیگر موبائل ڈیوائس پر اگلی بس کے متعلق چلتے پھرتے 

 

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

 پلیزینٹ ویلج برانچ اور سأوتھ فلیچرز برانچ( بند رہیں گی:

  ،2016دسمبر  24ہفتہ 

  ،2016دسمبر  25اتوار 

  ،2016دسمبر  26پیر 

  ،2016دسمبر  31ہفتہ 

  ،2017جنوری  1اتوار 

  ،2017جنوری  2پیر 

 

 مالحظہ فرمائیں www.bramptonlibrary.caپر کال کریں یا  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.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
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