
 
 

 

 

15 ਮਈ, 2017 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਕਟਰੋੀਆ ਡ ੇ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਿੋਮਿਾਰ, 22 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, 
ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਿੇਿਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਹੇਠ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਨਿਾਿੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 
'ਤ ੇਸਿਆਹ ਦ ੇਲਾਇਿੈਂਿਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਕਣਗੇ, ਪਰਸਮਟਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਕਣਗ ੇਜਾਂ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਦ ੇਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ। 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਕਲਪਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
  

ਕਈ ਿੇਿਾਿਾਂ ਿਧਾਰਨ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ (ਅਿੱਗ ਅਤੇ ਿੂੰਕਟਕਾਲ) ਿੇਿਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਣ)। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਿਾ ਸਿਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ੂੰ ਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ311 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਿਿੇਾਿਾਂ 
ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਿੀਕੈਂਡ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਦੀ ਿਮਾਂ ਿ ਚੀ ਇਿ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 

 ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਿਾਰ, 19 ਮਈ: ਕਾਰਜਸਦਨ ਿਾਲੀ ਸਨਯਸਮਤ ਿੇਿਾ 
 ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 20 ਮਈ: ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਿਾਲੀ ਸਨਯਸਮਤ ਿੇਿਾ 
 ਐਤਿਾਰ, 21 ਮਈ: ਐਤਿਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਿਾਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਿੇਿਾ 
 ਿੋਮਿਾਰ, 22 ਮਈ: ਐਤਿਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਿਾਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਿੇਿਾ 

 

ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਿਟੋਰ ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 22 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੇ। 
 

ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱ ਿ ਬ੍ਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੈਕਿਟ ਰਾਈਡ (Next Ride) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਿਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਸਡਿਾਈਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱ ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 
 
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 
ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ (ਕੇਂਦਰ) ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਿੀਕੈਂਡ ਨ ੂੰ  ਖੁਿੱ ਲਹਦੇ ਹਨ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀਆਂ ਿਮਾਂ ਿ ਚੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਿਖੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਪਟਾਸਕਆ ਂਤੋਂ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ 

ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਿਿੱਲੋਂ ਸਕਿੇ ਿੀ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਿ ਿਾਲ ਪਟਾਕਾ ਸਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਪਟਾਕੇ ਿੇਚਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਲਿੂੰ ਿਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿਾਲਾਨਾ ਕੋਰਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ 
ਬ੍ਾਅਦ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਟੀ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਿੱ ਚ ਪਟਾਕੇ ਿੇਚਣ ਲਈ ਲਿੂੰਿਸ਼ੁਦਾ ਸਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਪੋਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

http://www.brampton.ca/
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ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਿਾਲ ਸਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੂੰ਼ਿ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਸਦਨਾਂ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ, ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਬ੍ਨਾਂ, ਛੋਟੀ-ਰੇਂ਼ਿ ਦੇ 
ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਿਾਲੇ ਪਟਾਕ ੇਉਹ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤ ੇਸਤੂੰ ਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦ ਰ ਤਿੱ ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚਿੱਕਰ, ਼ਿਮੀਨੀ ਚਿੱ ਕਰ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ)। ਹੋਰ ਿਾਰੇ ਰਾਿੱਕੇਟ ਸਕਿਮ ਦ ੇਪਟਾਸਕਆਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਿੱ ਚ ਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ 
ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਦਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਪਟਾਸਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਲੀ, ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਂ ਸਮਊਸਨਸਿਪਲ ਜਾਂ ਿਕ ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 
'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਛੋਟੀ-ਰੇਂ਼ਿ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ safety precautions (ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ ਿਾਿਧਾਨੀਆਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ: 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋ਼ਿ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬ੍ੁਝਾਉਣ ਲਈ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਿੇ  

 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫੁਲਝੜੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਸਿਿੱ ਚ ਪਟਾਕੇ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਥ ਸਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ 
ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ  

 ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਸਿਿੱ ਚ ਪਾ ਸਦਓ 

 ਿਾਰੇ ਪਟਾਸਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਸਦਓ 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ (ਸਿਸਿਕ ਿੈਂਟਰ (Civic Centre) ਸਿਿੱ ਚ ਸਚੂੰਗਕ ਼ਿੀ ਬ੍ਰਾਂਚ (Chinguacousy Branch), ਸਿਸਰਲ ਕਲਾਰਕ 
ਬ੍ਰਾਂਚ (Cyril Clark Branch), ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਿ ਬ੍ਰਾਂਚ (Four Corners Branch), ਗੋਰ ਮੈਡੋ਼ਿ ਬ੍ਰਾਂਚ (Gore Meadows Branch), ਮਾਊਂਟ 
ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਸਿਲੇਜ ਬ੍ਰਾਂਚ (Mount Pleasant Village Branch) ਅਤੇ ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਿ ਬ੍ਰਾਂਚ (South Fletcher's Branch)) ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ 
(Victoria Day) ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.793.4636 ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ www.bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

