
 
 

 

 

 2016اگست  24

 

 (Labour Day( میں لیبر ڈے )City of Bramptonٹی آف برامپٹن )س

 

( کی وجہ سے بند رہے گا۔ اس دن سٹی کی بہت سی Labour Day) لیبر ڈےکو ستمبر  5( پیر Brampton City Hallبرامپٹن سٹی ہال )

سروسز دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ اس دوران شہری شادی کے الئیسنس کے لیے درخواست دینے غلط 

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

 www.brampton.ca فرمائیںمالحظہ 

 

( اور Fire and Emergency Servicesمتعدد سروسزمعمول کے مطابق کام کرتی رہیں گی جن میں شامل ہیں: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

 پر جائیں۔ www.brampton.caپر کال کریں یا  311د معلومات کے لیے (۔ مزیlaw Enforcement-Byبائی الء انفورسمنٹ )

 

 (Brampton Transit Serviceبرامپٹن ٹرانزٹ سروس )

 ( کا شیڈول اس طرح سے ہو گا:Brampton Transit( والے ویک اینڈ کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ )Labour Day) لیبر ڈے

  ،ہفتے کے معمول کے دنوں والی سروسستمبر 2جمعہ : 

  ،ہفتے والے دن کی معمول والی سروسستمبر 3ہفتہ : 

 ،دن کی معمول والی سروسوالے : اتوار ستمبر 4اتوار 

  اتوار/چھٹی کے دن والی سروس ستمبر 5پیر 

 

 کو بند رہیں گے۔ ستمبر 5( Transit Storesٹرانزٹ سٹورز )

 

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

( کا استعمال کریں۔ اگلی بس کے متعلق معلومات سمارٹ فون یا Next Rideمتعلق لمحہ بہ لمحہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نیکسٹ رائیڈ )

 پر مالحظہ کریں۔ nextride.brampton.caکسی اور موبائل ڈیوائس پر چلتے پھرتے 

 

 پارکس اور تفریحی سہولیات

ربانی اپنے مقامی ریکری ویک اینڈ پر کھلی رہیں گی۔ پروگرام کی تفصیالت کی تصدیق کے لیے براہ مہ لیبر ڈےزیادہ تر تفریحی سہولیات 

 ۔www.brampton.caپر کال کریں یا مالحظہ کریں  311( پر فون کریں، recreation centreایشن سنٹر )

 

 کو بند رہے گا ستمبر 5( Recreation Administration Office) سٹی کا ریکری ایشن ایڈمنسٹریشن آفس

 

 لیے احتیاطی تدابیر آتشبازی کے

 ( کے موقع پر کوئی آتشبازی منعقد نہیں کی جا رہی۔Labour Dayڈے )لیبر ( کی طرف سے City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 

( میں ذاتی طور City of Brampton( کا شمار سال کے ان چار دنوں میں نہیں ہوتا جب لوگوں کو سٹی آف برامپٹن )Labour Dayڈے ) لیبر

 www.brampton.ca/bylawsپر کال کریں یا مالحظہ کریں  311آتشبازی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے پر 

 

 (Brampton Libraryبرامپٹن الئبریری )

(، سرل کالرک برانچ Chinguacousy Branchکوزی برانچ )( میں چنگ Civic Centreبرامپٹن الئبریری کی تمام برانچز )سوک سنٹر )

(Cyril Clark Branch( فور کارنرز برانچ ،)Four Corners Branch( گور میڈوز برانچ ،)Gore Meadows Branch ماؤنٹ پلیزنٹ )

کو لیبر ڈے  2016ستمبر  5پیر  ((South Fletcher's Branchبرانچ ) ز(، اور ساؤتھ فلیچرMount Pleasant Village Branchولیج برانچ )

(Labour Day کی وجہ سے بند رہیں گی۔ مزید معلومات کے لیے )پر کال کریں یا مالحظہ کریں  311پر یا  905.793.4636

www.bramptonlibrary.ca 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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