ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ 2019
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਅਗਸਤ, 2019) – ਇਸ ਸਾਲ, ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ (Labour Day), ਸੋਮ ਾਰ, 2 ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਨੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ,
ਕਈ ਵਸਟੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸੇ ਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ ਾਲੇ ਵਦਨ ਬ੍ੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਵਨ ਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵ ਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ
ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਵਸਵ ਲ ੈਵਡੰ ਗ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਬ੍ੁਵਕੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਵਕੰ ਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਪਰਵਮਟਾਂ ਲਈ
ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਵਬ੍ਜਨੇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਨਵ ਆਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ (Fire and
ਕਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫਾਇਰ ਐਡ
Emergency Services) ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (City of Brampton By-law Enforcement)।
ਵਨ ਾਸੀ ਵਕਸੇ ੀ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਲਈ 311 ਤੇ ਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 311@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਵਕਸੇ ੀ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਲਈ 24/7 ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਾਰਵਕੰ ਗ, ਕੜਾ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਵਦ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ ਲਈ ਐਤ ਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਵਬ੍ਕ ਚਿੱ ਲੇ ਗਾ।
ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇ ਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ, ਅਤੇ ਕਲਾਰਕ (Clark) ਅਤੇ ਸੈਂਡਲ ਡ
ੁਿੱ (Sandalwood) ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ, ਲੇ ਬ੍ਰ
ਡੇ ਨੰ ਬ੍ੰ ਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।
ਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵ ਿੱ ਚ
ਅਗਲੀ ਬ੍ਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਵਡ ਾਈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ nextride.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਸਫਰ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਾਲੇ ਹੋਰ ਟਲਸ ਲਈ, www.triplinx.ca ਤੇ ਜਾਂ ਗਗਲ ਮੈਪਸ (Google Maps) ਤੇ ਜਾਓ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ ਨੰ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ
ਸਵਮਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਜਾਂ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਜਾਓ। ਵਸਟੀ ਦਾ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ
ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਵਫਸ (Recreation Administration Office) ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ ਨੰ ਬ੍ੰ ਦ ਰਹੇਗਾ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ਼

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ ਨੰ ਬ੍ੰ 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 ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ ਲਈ ਐਤ ਾਰ, 1 ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਅਤੇ ਸੋਮ ਾਰ, 2 ਸਤੰ ਬ੍ਰ ਨੰ ਬ੍ੰ ਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।
ਆਪਣੀ ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕੀਤੀ ਵਕਸੇ ਵਕਤਾਬ੍ ਆਵਦ ਨੰ ਵਕਸੇ ੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਖ ਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ eBooks ਆਵਦ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonlibrary.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 905.793.4636 ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ।
ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਖਆ
ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ ਾਲੇ ਵਦਨ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਵਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਲੇ ਬ੍ਰ ਡੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਿੱਜੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.brampton.ca/bylaws ਤੇ ਜਾਓ।
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