*برامپٹن میں ایسٹر ویکینڈ 2019
برامپٹن ،آن ( 15اپریل  - )2019اس سال ُگڈ فرائیڈے بروز جمعہ مورخہ  19اپریل کو اور ایسٹر َمنڈے بروز پیر مورخہ  22اپریل کو منایا
جا رہا ہے۔
لہذا ،اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔
برامپٹن سٹی ہال  19تا  22اپریل تک بند رہے گا ،دونوں تاریخیں شامل ہیں۔ شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے الئسنس کے
لیے درخواست دینے ،عدالتی شادی کی تقریبات بک کرنے ،غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے یا پرمٹس کے لیے درخواست دینے یا کاروباری
الئنسز کی تجدید کروانے یا درخواست دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔
کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی ،بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف برامپٹن بائی الء انفورسمنٹ۔
ایسٹر ویکینڈ کی سرگرمیوں کی مکمل فہرست کے لیے ،براہ کرم سروس برامپٹن کو  311پر کال کریں یا  www.brampton.caمالحظہ
کریں۔
برامپٹن ٹرانزٹ
ایسٹر ویکینڈ کے موقع پر برامپٹن ٹرانزٹ درج ذیل شیڈول کے مطابق چلے گی۔





 19اپریلُ :گڈ فرائی ڈے – اتوار/چھٹی کی سروس
 20اپریل :ہفتہ – ہفتہ کے دن کی عمومی سروس
 21اپریل :ایسٹر سنڈے – عمومی اتوار/چھٹی کی عمومی سروس
 22اپریل :ایسٹر منڈے – ہفتے کے دنوں کی عمومی سروس (اسکول کے راستوں پر نہیں چلے گی)

کاونٹرز بند رہیں گے۔
ُگڈ فرائی ڈے اور ایسٹر سنڈے کے موقع پر ہمارے ٹرمینلز پر کسٹمر سروس ٔ
روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے  905.874.2999پر کال کریں یا  www.bramptontransit.comمالحظہ کریں۔ اگلی بس کے
براہ راست اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر  nextride.brampton.caمالحظہ کریں۔ سفر کی
منصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے  www.triplinx.caیا گوگل میپس مالحظہ کریں۔
برامپٹن ریکریئیشن
ت کار اور پروگراموں کے تازہ ترین شیڈولز کی معلومات کے لیے اپنے
تفریحی مراکز اپنے معمول سے کم سطح پر کام کریں گے۔ اوقا ِ
مقامی تفریحی مرکز کو فون کریں 311 ،پر کال کریں یا www.brampton.ca/recreationمالحظہ کریں۔ شہر کا ریکریئیشن
ایڈمنسٹریشن آفس ُگڈ فرائی ڈے اور ایسٹر منڈے کے موقع پر بند رہے گا۔
مِ نی ُمو فارم پر ایسٹر
بروز ہفتہ مورخہ  20اپریل کو دن  1تا  4بجے تک دلکش سرگرمیوں اور مفت تحائف کے لیے چنگواکوسی پارک کے مِ نی ُمو فارم میں
ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔

برامپٹن اینیمل سروسز
برامپٹن اینیمل شیلٹر ُگڈ فرائیڈے ،ایسٹر سنڈے اور ایسٹر منڈے کے دنوں کے دوران بند رہے گا۔ برامپٹن اینیمل سروسز کے بارے میں مزید
معلومات کے لیے  905.458.5800پر یا  311پر کال کریں یا  www.brampton.ca/animalservicesمالحظہ کریں۔
برامپٹن الئبریری
ُگڈ فرائی ڈے اور ایسٹر سنڈے کے موقع پر برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں بند رہیں گی۔ مزید معلومات کے لیے  905.793.4636پر یا
 311پر کال کریں یا  www.bramptonlibrary.comمالحظہ کریں۔
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