
 
 

 

            2017فروری  13

 

 (Family Day)میں فیملی ڈے ( City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 
بند رہے گا۔ اس دن سٹی ( Brampton City Hallبرامپٹن سٹی ہال )کی وجہ سے  (Family Day) فروری کو فیملی ڈے 20پیر 

م کریں گی۔ شادی کے الئیسنس کے لیے درخواست دینے کی بہت سی سروسز دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کا

درخواست دینے کا کام سٹی ہال جا کر نہیں کر سکیں گے۔ آن الئن شہری غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور بلڈنگ پرمٹ کے لیے 

  www.brampton.caآپشنز کے لیے مالحظہ کریں 

 

 Fire and Emergencyعمول کے مطابق کام کرتی رہیں گی جن میں شامل ہیں: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )بہت ساری سروسز م

Services( اور سٹی آف برامپٹن )City of Brampton( بائی ال انفورسمنٹ )By-law Enforcement) 

 

ل یا بندش کے بارے میں مزید ( کی طرف سے فراہم کردہ تمام سروسز میں ردوبدCity of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

  www.brampton.caپر کال کریں یا مالحظہ کریں  311معلومات کے لیے براہ مہربانی 
 

 ٹرانزٹ سروسز

 

گی اور فروری کو اتوار/چھٹی کے دن والی سروس فراہم کی جائے  20( کی طرف سے پیر Brampton Transitبرامپٹن ٹرانزٹ )

 ( بند رہیں گے۔Transit storesٹرانزٹ سٹورز )

 

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

ے متعلق ( کا استعمال کریں۔ اگلی بس کNext Rideمعلومات حاصل کرنے کے لیے نیکسٹ رائیڈ )لمحہ بہ لمحہ بس کے متعلق 

 پر مالحظہ کریں۔  nextride.bramptonمعلومات سمارٹ فون یا کسی اور موبائل ڈیوائس پر چلتے پھرتے 

 

 تفریحی مقامات
 

( میں recreation centres( کے اندر ریکری ایشن سنٹرز )City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )پورے فروری کو  20پیر 

تیراکی، سکیٹنگ، شنی ہاکی کو سے تمام اہل خانہ لطف اندوز ہو سکیں۔ شہریوں  نایسے پروگرامز پیش کیے جائیں گے ج

(shinny hockeyاور فیملی فٹنس پروگرامز اور بہت سی دوسری سرگرمیوں میں حصہ لین )۔ ہو سکتا ہے آپ کو کی دعوت ہے ے

 ان کے لیے معمولی فیس ادا کرنا پڑے۔

 

منعقد کی ں ابجے بہت سی ایسی سرگرمی 4بجے تا شام  10فروری کو صبح  20میں  (Chinguacousy Park) پارک یزچنگ کو

ویں سالگرہ کا جشن ہو گی۔ ان سرگرمیوں 150جن میں تمام گھر والے حصہ لے سکیں گے۔ اس سال کی تھیم کینڈا کی جائیں گی 

( )موسم کے موافق ہونے snowboarding(، اور سنوبورڈنگ )skiing(، سکی انگ )tubing(، ٹیوبنگ )skatingمیں سکیٹنگ )

( اور ہاکی کے Mountie۔ اس کے ساتھ ساتھ لطف کو دوباال کرنے کے لیے ہو گا ماؤنٹی )شامل ہوں گی کی صورت میں(

برف سے مجسمے بنانا یعنی انٹر ایکٹو آئس سکلپٹنگ (، stilt walkersکھالڑیوں کا بانسوں پر چلنا یعنی سٹلٹ واکنگ )

(interactive ice sculpting( فوٹو بوتھ ،)(، بازیگر )برف پر اور زمین پرphoto boothہوا بھر ،)کھیلنے کی چیزیں  ی

(inflatable games( اور ویگن کی سیر ،)wagon rides ۔ اس دن کی تقریبات کی خاص بات دوپر)پر سکیٹنگ کے ٹرائلز  12:30

 کی شاندار باقاعدہ افتتاحی تقریب ہو گی۔

 

( کے Family Day( میں فیملی ڈے )skating trailsر اپنے قریبی کمیونٹی سنٹرز اور سکیٹنگ ٹریلز )تازہ ترین معلومات او

 www.brampton.caسلسلے میں ہونے والی سرگرمیوں کی مکمل فہرست کے لیے مالحظہ کریں 

 

 

 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
http://www.brampton.ca/


 

 (Brampton Libraryبرامپٹن الئبریری )

 

 Mount Pleasantماؤنٹ پلیزنٹ ولیج ) (Four Cornersفور کارنرز )، (Gore Meadowsبریری کی گور میڈوز )برامپٹن الئ

Village) ( اور ساؤتھ فلیچرزSouth Fletcher's) ( والی پرانچز فیملی ڈےFamily Day ) 5بجے سے لے کر شام  10صبح کو 

 بجے تک کھلی رہیں گی۔

 

( کے شانار جادوئی کرتبوں، سے لطف Bert's Magic Showکامیڈی، برٹس میجک شو ) سپیشل مفت پروگرامز بشمول مزیدار

 پروں والے دوستوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں۔( میں ہمارے birdhouseیعنی برڈ ہاؤس )پرند گاہ انوز ہوں اور 

 

( والی برانچز فیملی ڈے Civic Centre( یعنی سوک سنٹر )Chinguacousyاور چنگ کوزی ) (Cyril Clarkسرل کالرک )

(Family Dayکو بند رہیں گ )۔ی 

 

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

 

 
 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 رڈینیٹرمیڈیا کوآ

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

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

