
 

 

 

20 ਦਸੰਬਰ, 2017  

  

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਹ਼ਿਟ ਦੀ ਮਫੁ਼ਤ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ੋ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 31 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਹ਼ਿਟ (Brampton 

Transit) ਦੇ ਨਾਲ 2018 ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲਓ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ ਜਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਵਸਹਤਰਤ ਸੇਵਾ ਇਿਨਾਂ ਰ ਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇਗੀ: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 

15, 18, 23, 29, 30, 35, 50, 51, 52, 53, 57, 501 ਅਤੇ 502 (ਰ ਟਾਂ 8, 29, 35, 51, 52, 53 ਅਤੇ 57 'ਤੇ ਹਸਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ) 

ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤ ੇਜਾਓ। ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਹਵੱਚ 
ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹਡਵਾਈਸ ਦ ੇਰਾਿੀਂ nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। ਿੋਰ ਹਟਰਪ 
ਪਲਾਹਨੰਗ ਟ ਲਸ ਲਈ, www.triplinx.ca ਜਾਂ Google Transit (ਗ ਗਲ ਟਰਾਂਹ਼ਿਟ) 'ਤੇ ਜਾਓ।  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਵੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਕੀ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/nye 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿਵਾਲੇ 

“ਮੈਂ ਿਰੇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਹਨਿੱਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਿਾਂ, ਪਰੰਤ  
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਹ਼ਿਟ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਪਿੰੁਚਾਏਗੀ। ਤੁਿਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਛੁੱ ਟੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!” 

-       ਮੇਅਰ ਹਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਹਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਹਵੱਿ ਲਈ ਹਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਵਹਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੱਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਹਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ਵ-ਹਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਸਹਿਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱਿੇ ਰਹਿਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਹਜਿਾ ਜੁਹਿਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਹਿਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਹਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

http://www.bramptontransit.com/
http://nextride.brampton.ca/mob/home.aspx
http://www.triplinx.ca/
http://www.google.ca/transit
http://www.google.ca/transit
http://www.brampton.ca/nye
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 

 

 ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਹਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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