13 ਫਰਵਰੀ, 2019

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਫੈਵਿਲੀ ਡੇ 2019
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਫੈਵਿਲੀ ਡੇ (Family Day) ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਿਹਿੱ ਤਵ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵਪਆਵਰਆਂ ਨਾਲ ਸਿਾਂ ਵਬ੍ਤਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!
ਇਸ ਸਾਲ, ਫੈਵਿਲੀ ਡੇ ਸੋਿਵਾਰ, 18 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਵਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ
ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਫੈਵਿਲੀ ਡੇ ਦੇ ਿੌਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਵਨਵਾਸੀ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਵਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ
ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਵਸਵਵਲ ਵੈਵਡੂੰ ਗ ਸਿਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਬ੍ੁਵਕੂੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਵਕੂੰ ਗ ਦੇ ਜੁਰਿਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਪਰਵਿਟ
ਨਵਵਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਂ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ (Fire and
ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਫਾਇਰ ਐਡ
Emergency Services) ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਿੈਂਟ (City of Brampton By-law Enforcement)।
ਫੈਵਿਲੀ ਡੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰੀ ਸਚੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਸੋਿਵਾਰ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਟਰਿੀਨਲਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਵਹਣਗੇ।
ਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਿ ਵਵਿੱ ਚ
ਅਗਲੀ ਬ੍ਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਸਿਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਿੋਬ੍ਾਈਲ ਵਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ nextride.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਸਫਰ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਟਲਸ ਲਈ, www.triplinx.ca ਤੇ ਜਾਂ ਗਗਲ ਿੈਪਸ (Google Maps) ਤੇ ਜਾਓ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ
ਸੋਿਵਾਰ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ , ਪਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਿਜ਼ੇਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾ ਪਵਰਵਾਰ ਆਨੂੰਦ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨੀਵਲ ਗੇਿਾਂ, ਗੋ ਵਜਓਕੈਵਚੂੰ ਗ, ਸਨੋਸ਼, ਸਕੇਵਟੂੰ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਹੁਤ ਵਕਸਿ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਚੂੰ ਗਕਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park), ਗੋਰ ਿੇਡੋਜ ਕਵਿਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre), ਅਤੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ
(Gage Park) ਪਵਰਵਾਰ-ਅਨੁਕਵਲਤ ਕਈ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਵਿਲੀ ਡੇ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਿ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਲਈ ਸਕੀਇੂੰ ਗ/ਸਨੋਬ੍ੋਰਡ
ਕਲਾਸਾਂ, ਵਟਊਵਬ੍ੂੰ ਗ, ਫਾਇਰ ਵਪਟ, ਕੁਕੀ ਸਜਾਉਣ ਵਜਹੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਵਿਲੀ ਡੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰੀ ਸਚੀ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ ਕਵਲਿੱਕ ਕਰੋ
(click here)। ਫੀਸਾਂ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫੈਵਿਲੀ ਡੇ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਘੂੰ ਟੇ ਇਿੱ ਥੇ ਦੇਖੇ (found here) ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਿਲ ਸਰਵਵਵਸਜ਼
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਿਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter) ਸੋਿਵਾਰ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਿਲ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ ਕਵਲਿੱਕ ਕਰੋ (click here)।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰ
ੇ ੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੋਿਵਾਰ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਵਿਲੀ ਡੇ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਟਰੀਵਿੂੰ ਗ ਿਵੀਜ ਅਤੇ ਵਿਊਵਜਕ
ਅਜਿਾਓ, ਜਾਂ ਈਬ੍ੁਿੱ ਕ (eBook) ਪੜ੍ਹੋ! ਸਾਡੇ ਵਡਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonlibrary.ca ਤੇ
ਜਾਓ ਜਾਂ 905.793.4636 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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