
 
 

 

 

2 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱਚ ਥੈਂਕਿਸਿਸ ਿੰ ਿ  
 

ਿੋਮ ਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂਿੰ  ਥੈਂਕਿਸਿਸ ਿੰਿ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬਿੰ ਦ ਰਹੇਿਾ। ਕਈ ਸਿਟੀ ਿੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣਿੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ 
ਿਏ ਿੇ ਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਹੇਠ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਸਨ ਾਿੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ ਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਆਹ ਦੇ ਲਾਇਿੈਂਿਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਿੇ, 
ਪਾਰਸਕਿੰ ਿ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਿੇ ਜਾਂ ਪਰਸਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਿੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸ ਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
 

ਕਈ ਿੇ ਾ ਾਂ ਿਧਾਰਨ ਢਿੰਿ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਿੀਆਂ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ (ਅਿੱਿ ਅਤੇ ਿਿੰਕਟਕਾਲ) ਿੇ ਾ ਾਂ 
ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਲਾਿੂਕਰਣ)। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿੇ ਾ ਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੰ ਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 311'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਿ ੇਾ 
ਥੈਂਕਿਸਿਸ ਿੰਿ  ੀਕੈਂਡ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ੇਿਾ: 

• ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਨਯਸਮਤ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਦਨ  ਾਲੀ ਿੇ ਾ 
• ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਨਯਸਮਤ ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਿੇ ਾ 
• ਐਤ ਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ: ਐਤ ਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ  ਾਲੀ ਿੇ ਾ 
• ਿੋਮ ਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ: ਐਤ ਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ  ਾਲੀ ਿੇ ਾ 

 

ਟਰਾਂਸਿਟ ਿਟੋਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂਿੰ  ਬਿੰ ਦ ਰਸਹਣਿੇ। 
 

ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਿਲ ਿਮੇਂ ਸ ਿੱ ਚ 
ਅਿਲੀ ਬਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Next Ride (ਨੈਕਿਟ ਰਾਈਡ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਿਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਡ ਾਈਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਿਲੀ ਬਿੱ ਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।  
 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ 

ਸਿਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ (ਕੇਂਦਰ) ਥੈਂਕਿਸਿਸ ਿੰਿ  ੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਿੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ, 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਸਿਟੀ ਦਾ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟ  ਆਸਿਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂਿੰ  ਬਿੰ ਦ ਰਹੇਿਾ।  
 

ਪਟਾਸਕਆ ਂਤੋਂ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ  

ਥੈਂਕਿਸਿਸ ਿੰਿ  ਾਲੇ ਸਦਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਸਜਤ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕਿਸਿਸ ਿੰਿ ਿਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ 
ਸਦਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਸਨਿੱਜੀ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰਰੇੀ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ (ਸਿਸ ਕ ਿੈਂਟਰ ਸ ਿੱ ਚ ਸਚਿੰਿਕੂਿੀ ਬਰਾਂਚ [Chinguacousy Branch), ਸਿਰਲ ਕਲਾਰਕ ਬਰਾਂਚ (Cyril Clark 

Branch), ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਿ ਬਰਾਂਚ (Four Corners Branch), ਿੋਰ ਮੇਡੋਿ ਬਰਾਂਚ (Gore Meadows Branch), ਮਾਉਂਟ ਪਲੈਿੈਂਟ ਸ ਲੇਜ ਬਰਾਂਚ 
(Mount Pleasant Village Branch), ਅਤੇ ਿਾਊਥ ਫਲੇਚਰਿ ਬਰਾਂਚ (South Fletcher's Branch)] ਥੈਂਕਿਸਿਸ ਿੰਿ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇ9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂਿੰ  
ਬਿੰ ਦ ਰਸਹਣਿੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905.793.4636 ਜਾਂ 311'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪਰਕ 

ਲੀਿਾ ਕੌਕਿ (Lisa Cox) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2028 |  lisa.cox@brampton.ca 
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