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 کا چھٹیوں کا موسم 2017برامپٹن میں 
 

 12کو دن  2017دسمبر  22آنے والے چھٹیوں کے موسم کے دوران، سٹی آف برامپٹن کے کئی دفاتر، بشمول سٹی ہال، بروز جمعہ مورخہ 
پر دوبارہ کھلیں گے۔ شہری اس وقت کے دوران خود  8:30کو صبح  2018جنوری  2بجے سے بند رہیں گے اور بروز جمعرات مورخہ 

کر شادی کے الئسینس کے لیے درخواست دینے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں  تشریف ال
 ام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف برامپٹن بائی الء انفورسمنٹ گے۔ کئی خدمات معمول کے مطابق ک

 
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 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 

ر کال کریں یا پ 905.458.5800موسم میں دوستی کا یہ تحفہ دیں۔ تفصیالت کے لیے، برامپٹن اینیمل سروسز کو 
www.brampton.ca/animalservices ۔مالحظہ فرمائیں   

 
 نکسآٔوٹ ڈور ر  

ہے۔ رہائشی اس سال گیج پارک، مأونٹ  جوشسٹی آف برامپٹن سردیوں کے موسم کے لیے اپنے تین آٔوٹ ڈور رنکس کھولنے کے لیے پر 
پلیزنٹ اور چنگواکوسی پارک میں اپنے اسکیٹس استعمال کر سکتے ہیں مگر برف بنانے اور برقرار رکھنے کے لیے درجہ حرارت کو کافی 

ات کے لیے برائے مہربانی رنک کی حالت کے متعلق تازہ ترین معلومعرصے کے لیے نقطہ انجماد سے نیچے رہنے کی ضرورت ہے۔  
www.brampton.ca دورہ کرنے کے شیڈول اور  –یاد رکھیں کہ ان ڈور رنکس ہر قسم کے موسم میں کھلے رہتے ہیں  مالحظہ فرمائیں۔

  لرن ٹو اسکیٹ لیسن کی معلومات کے لیے ویب سائیٹ چیک کریں۔
 

 اُلٹی گنتی شروع ہے!
دلچسپ مشاغل، خاندان دوست سرگرمیوں، براہ راست تفریح اور آتش بازی کے مظاہروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نئے سال کی اس 

 بجے اور آدھی رات کو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ 9شام کو روز تھیٹر میں صبح 
 

س مفت کنسرٹ میں موسیقی کے رنگا رنگ ٹیلنٹ سے لطف سٹی آف برامپٹن گارڈن اسکوائر میں منعقد ہونے والے نئے سال کی شام کے ا
پورے کینیڈا کے ہر  ( کے فن کا مظاہرہ۔Sheep Dogsاندوز ہونے کا موقع پیش کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے، بشمول شیپ ڈاگز )

 بجے ہو گا۔ 7سٹیج کا آغاز شام مین اکا استقبال کرنے کے لیے ڈأون ٹأون برامپٹن میں تشریف الئیں!  2018دلعزیز اس کنسرٹ کے ساتھ 
 

لطف کا یہ سلسلہ گارڈن اسکوائر سے باہر تک پھیال ہوا ہے! اس سال سٹی ہال ایٹریم میں بچوں کی ایک ڈانس پارٹی اور  کنزرویٹری میں 
پر گیزیبو میں ہو گا جس میں  5:30گیج پارک میں پارٹی کا آغاز شام  کرافٹ اسٹیشن جیسی تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔

 تفریح اور موسیقی کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ اوپن ایئر ِرنک میں اسکیٹنگ کا لطف اٹھائیں اور مارشمیلوز بھونتے ہوئے آگ کی تپش کا
 مزہ لیں۔

 
ور اس میں کچھ روٹس کے لیے بجے تمام روٹس پر شروع ہو گی ا 7دسمبر کو شام  31یئرز ایوو کی مفت سروس ابرامپٹن ٹرانزٹ کی نیو 

 اضافی سروس بھی شامل ہے۔
 

  ۔مالحظہ فرمائیں www.brampton.ca یب کے متعلق مزید معلومات کے لیےتقر
 
 
 

  اںآتش بازی
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اجازت کی ضرورت کے بغیر چھوٹی حد والی نیو یئرز ایو سال کے ان چار منظور شدہ دنوں میں سے ایک ہے، جس میں ذاتی امالک پر 
فٹ( سے کم دور جاتی ہیں  10آتش بازی کی اجازت ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہینجب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر )

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

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

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

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

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

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

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

 نیو ایئرز لیوی 
 3سے  1کو سٹی ہال آٹریم اور ویسٹ ٹاور کنزرویٹری میں دن  2018جنوری  20ساالنہ نیو ایئرز لیوی کے موقع پر بروز ہفتہ مورخہ 

پر کھلیں گے۔ مقامی تفریح اور ہلکے پھلکے  12:30بجے تک میئر لنڈا جیفری اور کونسل کے اراکین سے مالقات کریں۔ دروازے دن 
 کھانوں کا لطف اٹھائیں۔ 

  
رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اسکیٹس ساتھ الئیں اور اگر موسم ٹھیک ہوا، تو گیج پارک میں اسکیٹنگ کی ایک سہ  

 پہر سے لطف اندوز ہوں۔ 

 
 برامپٹن ٹرانزٹ 

دسمبر کو بسیں اتوار/چھٹی کی سروس کے مطابق  25برامپٹن ٹرانزٹ چھٹیوں کے دوران اپنی باقاعدہ سروس چالئے گی۔ بروز پیر مورخہ 
 1دسمبر کو بسوں کو ہفتہ کے دن کی سروس کے مطابق چالیا جائے گا۔  سنڈے/ہولی ڈے سروس  26چلیں گی جبکہ بروز منگل مورخہ 

 200کے روٹس )جنوری کو دوبارہ شروع ہو گی، ماسوائے اسکول  2کو موجود ہو گی۔ ہفتے کے دنوں کی باقاعدہ سروس  2018جنوری 
 جنوری کو بحال ہو جائیں گے۔    8والی سیریز( جو 

 
اور اس میں کچھ روٹس پر اضافی  جائے گی تمام روٹس پر شروع ہو سے بجے 7دسمبر کو شام  31 مورخہ و کی مفت سروسویئرز ایانیو 

 شامل ہے۔ بھی سروس
 

مالحظہ فرمائیں۔ بسوں کے  www.bramptontransit.comپر کال کریں یا  905.874.2999معلومات کے لیے روٹ اور شیڈول کی 
سفر کی منصوبہ  مالحظہ کریں۔ nextride.brampton.ca حقیقی اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر

 Google Transitیا  www.triplinx.caکے دیگر ٹولز کے لیے، مالحظہ کریں  بندی
 

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

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

  ،2017دسمبر  24اتوار 

  ،2017دسمبر  25پیر 

  ،2017دسمبر  26منگل 

  ،2017دسمبر  31اتوار 

  ،2018جنوری  1پیر 
 

 ۔مالحظہ فرمائیں www.bramptonlibrary.caپر کال کریں یا  311یا  (793 (905-4636مزید معلومات کے لیے  
 
-30- 

 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654  |natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
nextride.brampton.ca
http://www.triplinx.ca/
http://www.google.ca/transit
http://www.bramptonlibrary.ca/
natalie.stogdill@brampton.ca

