
 

 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇ2022 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਜੂਨ, 2022) – ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day), ਸ਼ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਹੈ। 

ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ (Fire and Emergency Services), ਟਰਵੈਫਕ ਸਰਵ ਵਸਜ (Traffic Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 

(By-Law Enforcement), ਰੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ (Road Operations), ਅਤੇ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਸਰਵ ਵਸਜ (Security Services) ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ 

ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।  

ਵਕਸੇ  ੀ ਸ ਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨ ਾਸੀ, 311 ਤੇ ਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 311 (Brampton 311) ਐਪ 

(ਜ ੋਐਪ ਸਟੋਰ (App Store) ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ (Google Play) ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, www.311brampton.ca ਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ 311@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ 
ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਲਈ, 24/7 ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਾਂ।   

ਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇ2022 ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ  ਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚੂੰਗਕਜੂੀ ਪਾਰਕ 

(Chinguacousy Park) ਵ ਿੱ ਚ 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ , ਦ ਪਵਹਰ 12  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10  ਜ ੇਤਿੱਕ ਹੋ ੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਵਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
 ਿੱਡਾ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਈ  ਮਨੋਰੂੰਜਨ, ਕਲਾ, ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ, ਫੂਡ, ਪਟਾਵਕਆਂ ਆਵਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੌਵਕਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 

ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/canadaday ਤੇ ਜਾਓ।  

ਪਟਾਵਕਆ ਂਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ 

ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ, ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਵਬ੍ਨਾਂ, ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day), ਦੀ ਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਸਾਲ (New Year’s Eve) ਨੂੂੰ   ੀ ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
   

ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਟਾਕ ੇਅਵਜਹ ੇਪਟਾਕੇ ਹਨ, ਜ ੋਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਤੂੰ ਨ ਮੀਟਰ (10 ਫ ਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੂਰ ਤਿੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚਿੱਕਰ, 

ਜਮੀਨੀ ਚਿੱਕਰ, ਫ ਲਝੜੀਆਂ)। ਜ ੋਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਬ੍ਿੱਸ ਜਾਂ ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਹੂਪ ਵਜੂੰ ਨੀ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਣੋ। 

ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਰਾਿੱਕੇਟ ਵਕਸਮ ਦੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਟਰੀਟ ਵ ਿੱ ਚ, 

ਸਾਈਡ ਾਕਸ ਤੇ, ਵਸਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕਲੂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qO2qdMOPJjC7lMxMOqyEo97%2FAXVhqIcImL3J6YgI0RM%3D&reserved=0
mailto:311@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Canada-Day.aspx


 

 

• ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਈੋ ਹਜੋ ਲਾਈਨ ਰਿੱਖ,ੋ ਜ ੋਪਟਾਕੇ ਬ੍ ਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋ ।ੇ 
• ਫ ਲਝੜੀ ਨੂੂੰ  ਛਿੱਡ ਕ,ੇ ਕਦ ੇ ੀ ਪਟਾਕੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਵ ਿੱ ਚ ਫੜਹ ਕ ੇਅਿੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨੂੂੰ  ਹਿੱਥ ਵ ਿੱ ਚ ਨਾ ਫੜਹੋ।  
• ਕਦ ੇ ੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸ ਿੱ ਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ  ਿੱਲ ਕਰਕ ੇਨਾ ਚਲਾਓ। 
• ਫ ਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ। 
• ਸਾਰੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਵਦਓ। 

ਹਰ ਸਾਲ, ਪਟਾਕਾ ਵ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਲਈ, ਪਟਾਕ ੇ ੇਚਣ  ਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ ਦਾ ਹਣੋ ਲਈ ਵਸਟੀ ਤੋਂ ਟਰਵੇਨੂੰ ਗ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਨੇ ਵ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਲਈ 

ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਲਈ, ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਨ ਾਸੀ ਦੇਖਣ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਵ ਿੱ ਚ ਸਟੋਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਕਤ ੇਹੋਰ ਪਟਾਕੇ  ੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ, ਸਰਵ ਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਨੂੂੰ  
311 ਤੇ ਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ,ੇ ਇਸਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ।  

ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਬ੍ਾਇਲਾਅਜ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/fireworks ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ  ਾਲੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤੇ ਚਿੱ ਲੇਗੀ। ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵ ਖ ੇਗਾਹਕ ਸੇ ਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਹਨ। 
ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre), ਸ ੇਰ ੇ9  ਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਿੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ, ਦ ਪਵਹਰ 12  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:30  ਜੇ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ, ਵਚੂੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ ਵ ਖ ੇਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ  ਾਸਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮ ਫਤ 

ਸ਼ਟਲ ਬ੍ਿੱਸ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ! ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਤੇ ਮ ਫਤ ਸ਼ਟਲ ਬ੍ਿੱਸ ਦੀ ਸ ਾਰੀ ਕਰ:ੋ 

• ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount Pleasant GO Station) 

• ਵਟਰਵਨਟੀ ਕੌਮਨ ਮਾਿੱਲ (Trinity Common Mall) 

• ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) 

• ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community Centre) 

ਰੂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontranit.com ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ ਦੀਆਂ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜਟ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵ ਕਲਵਪਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ,ੋ ਜ ੋਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ ੋਨਹੀਂ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ। 
 

ਸੇ ਾ ਅਿੱਪਡੇਟਸ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤੇ @bramptontransit  ਨੂੂੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਸ ਾਲ ਵਸਿੱ ਧ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਟਰਾਂਵਜਟ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੂੰ , 905.874.2999 ਤੇ ਪ ਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਾਰਕ  

http://www.brampton.ca/fireworks
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/service-alerts/Pages/Special-Events-Services.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MBL8vEBj79iV9WHFS%2BDLExcykSKj0deArNInUSF52UU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbramptontransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=w4rWuYXQRP%2FESNs0jrJvxRzmjmItTNRmQXptOj0%2Bh54%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

ਵਬ੍ਨਾਂ ਜੂੰਜੀਰ ਬ੍ੂੰਨਹੇ  ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਪਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰਲੇਾਂ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਖਹਿੱ ਲੇ ਰਵਹਣਗੇ। ਹਰ 

ਵਕਸੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ ਸਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵ ਧੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਟਰਲੇਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ, 

www.brampton.ca/parks ਤੇ ਜਾਓ। l  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਸ਼ੋਵਧਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮ ਤਾਬ੍ਕ ਖਹਿੱਲਣਗੇ। ਛ ਿੱ ਟੀ ਦੇ ਘੂੰ ਟੇ, ਇਿੱ ਥੇ (here) ਦੇਖ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਟੈਵਨਸ ਅਤੇ ਵਪਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਸ, ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਸ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲਸ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/summerfun ਤੇ ਜਾਓ।  

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਉਪਲਬ੍ਧ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਮੈਂਬ੍ਰਵਸ਼ਪਸ ਆਵਦ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਜਾਓ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। 3 ਜ ਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਰੇਕ 

ਐਤ ਾਰ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। 

ਈਬ੍ ਿੱਕਸ ਅਤੇ ਈਆਿੱ ਡੀਓਬ੍ ਿੱ ਕਸ, ਸਟਰੀਮ ਟੈਲੀਵ ਜਨ ਅਤੇ ਮੂ ੀਜ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆਤਮਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਡਜੀਟਲ 

ਵਸਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ, www.bramptonlibrary.ca ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ ੜੋ। ਸਾਡੇ, ਕਲੈੂੰ ਡਰ ਆਫ ਇ ੈਂਟਸ (calendar 

of events) ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰ ਚੀ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ  ਰਚ ਅਲ (ਆਭਾਸੀ), ਇਨ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ (ਵਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ ਿੱਕ ਕੀਤੇ) ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਅਿੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬ੍ਸਕਰਾਈਬ੍ ਕਰ ੋ(subscribe to our email updates)। ਸਾਨੂੂੰ  
Facebook, Twitter, Instagram ਅਤੇ LinkedIn ਤੇ ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ iOS ਅਤੇ Google Play ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਜਰੂਰ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਐਪ ਬ੍ਾਰੇ ਹਰੋ  ਰੇਵ ਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ(Click here for more details about our app)। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ 

ਲਾਈ  ਚੈਟ ਜਾਂ ਸ ਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ (live chat with our staff, or Ask A Question, visit our website)। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰਲੋ (Animal Control), ਸ ਰੇ ੇ8  ਜੇ ਤੋਂ 
ਸ਼ਾਮ 6:30  ਜੇ ਤਿੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹ ੋੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ੍ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ। 
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http://www.brampton.ca/parks
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/Holiday-Hours/2022-CanadaDay-Recreation-Holiday-Hours.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/Holiday-Hours/2022-CanadaDay-Recreation-Holiday-Hours.pdf
http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQ05f%2FUMkrSGbqqj7GE7X8J8jYHWTuTgGal7GBai%2FXM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z7tYNSW7jsWERQR1YLB%2BrnlqUuz0HLgvCq7K5QnSLms%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z7tYNSW7jsWERQR1YLB%2BrnlqUuz0HLgvCq7K5QnSLms%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Z7tYNSW7jsWERQR1YLB%2BrnlqUuz0HLgvCq7K5QnSLms%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQyux1GYTB8LIJeQ%2F075zt1%2FhlO1juV%2BN9ZRWtkNeD0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hQyux1GYTB8LIJeQ%2F075zt1%2FhlO1juV%2BN9ZRWtkNeD0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FEKDkPJmBQhysqi1ZGwOUTN%2BjrZGcc10hlQHhOaRPqY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GQdVqkoAu%2BIu672erjFT0O%2B7oAb9l6QqsZ9mYUTPl2s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbramptonlibrary%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7Ku9tIXCZvmeDQBe2OGFiLB7JVR2omxB24C6mGBM3Rk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbrampton-library%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mI%2FCbNBBe8tCU6rztpgD6To%2FnvBVP3pKbYGHXxM%2FOK8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fbrampton-library-mobile-app&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14g55kLJwBorcyUFWF7bdLeFJi1evgPPbCeg5ApeNh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fbrampton-library-mobile-app&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14g55kLJwBorcyUFWF7bdLeFJi1evgPPbCeg5ApeNh8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4l%2F4aNvNq2Z%2BDWo8p1c2t5IS5cUyqTq4Ua4HYB5CHU%3D&reserved=0
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