ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ 2019
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (31 ਜੁਲਾਈ, 2019) – ਇਿ ਿਾਲ, ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ (Civic Holiday), ਿੋਮ ਾਰ, 5 ਅਗਿਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਿਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ, ਕਈ ਵਿਟੀ ਿੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਿੇ ਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) 5 ਅਗਿਤ ਨੂੰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਵਨ ਾਿੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵ ਆਹ ਦੇ ਲਾਇਿੈਂਿਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ, ਵਿਵ ਲ ੈਵਡੂੰ ਗ ਿਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਬ੍ੁਵਕੂੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਣਗੇ, ਪਾਰਵਕੂੰ ਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ, ਪਰਵਮਟਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਿਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਵਬ੍ਜਨੇਿ ਲਾਇਿੈਂਿ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਨਵ ਆਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ।
ਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਵ ਵਿਜ਼ (Fire and
ਕਈ ਿੇ ਾ ਾਂ ਿਧਾਰਨ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫਾਇਰ ਐਡ
Emergency Services) ਅਤੇ ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (City of Brampton By-law Enforcement)।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ ੀਕੈਂਡ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਮਾਂ ਿਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਵਬ੍ਕ ਚਿੱ ਲੇ ਗਾ।


ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 2 ਅਗਿਤ: ਕਾਰਜਵਦਨ ਾਲੀ ਿੇ ਾ



ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 3 ਅਗਿਤ: ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਾਲੀ ਿੇ ਾ



ਐਤ ਾਰ, 4 ਅਗਿਤ: ਐਤ ਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਾਲੀ ਿੇ ਾ



ਿੋਮ ਾਰ, 5 ਅਗਿਤ (ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ): ਐਤ ਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਾਲੀ ਿੇ ਾ

ਿਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਿੇ ਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ, ਅਤੇ ਕਲਾਰਕ (Clark) ਅਤੇ ਿੈਂਡਲ ਡ
ੁਿੱ (Sandalwood) ਫੈਵਿਵਲਟੀਜ, ਵਿਵ ਕ
ਹੋਲੀਡੇ ਨੂੰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।
ਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵ ਿੱ ਚ
ਅਗਲੀ ਬ੍ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਿੇ ਿਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਵਕਿੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਵਡ ਾਈਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ nextride.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਿਫਰ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਾਲੇ ਹੋਰ ਟਲਿ ਲਈ, www.triplinx.ca ਤੇ ਜਾਂ ਗਗਲ ਮੈਪਿ (Google Maps) ਤੇ ਜਾਓ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਵਿਵਲਟੀਜ ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ ੀਕੈਂਡ ਨੂੰ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿਮਾਂ ਿਚੀਆਂ ਅਤੇ
ਿੂੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਿਵਮਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਜਾਓ। ਵਿਟੀ ਦਾ
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵਮਵਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਆਵਫਿ (Recreation Administration Office) ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ ਨੂੰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ।

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਿਰਵ ਵਿਜ਼
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ ਨੂੰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.458.5800 ਜਾਂ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ
www.brampton.ca/animalservices ਤੇ ਜਾਓ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰ
ੇ ੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਐਤ ਾਰ, 4 ਅਗਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ ਨੂੰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.793.4636 ਜਾਂ
311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptonlibrary.com ਤੇ ਜਾਓ।
ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਿੁਰਿੱਵਖਆ

ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ ਾਲੇ ਵਦਨ ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਵਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਵ ਕ ਹੋਲੀਡੇ ਿਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਿੱਜੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ www.brampton.ca/bylaws ਤੇ ਜਾਓ।
ਵਕਿੇ ੀ ਹੋਰ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ ਵਨ ਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਵ ਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਨੂੰ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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