
 
 
 

 

1 ਨਵੰਬਰ, 2017 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਮੈਂਬ੍ਿੈਂਸ ਡੇ  
 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਸਿਅਨ ਲੀਜਨ (Royal Canadian Legion) ਨੇ ਸਰਮੈਂਬਰੈਂਿ ਿੇ 2017 ਮਨਾਉਣ ਦੇ 
ਸ ਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਇ ਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ  ੈ।  
 
 

ਬਰਾਂਚ 609                ਪਰੇਿ (Parade) ਅਤੇ ਿਰਸਵਿ ਆਫ ਸਰਮੈਂਬਰੈਂਿ (Service of Remembrance) 

     ਐਤਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ | ਿਵੇਰੇ 10:55 ਵਜੇ 

     ਸਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park), ਵੈਟਰਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (Veteran Memorial) 

 

ਬਰਾਂਚ 15    ਕੈਂਿਲ ਲਾਈਟ ਿਰਸਵਿ (Candle Light Service) 

     ਐਤਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ | ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ 

     ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park), ਵੈਟਰਨ ਿਟੈਚੁ (Veteran Statue) 

 

ਬਰਾਂਚ 15 ਅਤੇ 609   ਿਨਰਾਈਜ ਿਰਸਵਿ (Sunrise Service) 

     ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ | ਿਵੇਰੇ 7:55 ਵਜੇ 

ਮੀਿੋਵੇਲ ਿੇਮੇਟਰੀ ਚੈਪਲ, 7732 ਮੈਸਵਿ ਰੋਿ (Meadowvale Cemetery Chapel, 7732 

Mavis Road) 

 
 

ਬਰਾਂਚ 15    ਪਰੇਿ (Parade) ਅਤੇ ਿਰਸਵਿ ਆਫ ਸਰਮੈਂਬਰੈਂਿ (Service of Remembrance) 

    ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ | ਿਵੇਰੇ 10:55 ਵਜੇ 

ਸਿਟੀ  ਾਲ (City Hall), ਕੇਨ ਸਵਿਲੈਨਿ ਿਕਵੇਅਰ (Ken Whillans Square), ਿੇਨੋਪੈਥ    
(Cenotaph) 

 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਾਲੀ ਿੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ, click here (ਇਿੱਥੇ ਕਸਲਿੱ ਕ ਕਰੋ)।  
 

ਟਰਾਂਵਿਟ ਸੇ ਾ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸਨਯਸਮਤ ਿੇਵਾ ਮੁ ਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਜਟ ਿਟੋਰ ਖੁਿੱਲਿਣਗੇ। ਿਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜਟ 
ਸਵਿੱ ਚ ਮੁਫਤ ਿਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਿਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ “ਵਾਰ ਵੈਟਰਨ ਪਾਿ” (“War Veteran Pass”) ਜਾਂ  ੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਛਾਸਣਆ ਜਾ ਿਕਦਾ  ੈ: 

 ਵਰਦੀ 
 ਮੈਿਲ 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Remembrance-Day.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Remembrance-Day.aspx


 
 
 

 

 ਟੋਪੀਆਂ 
 ਬਲੇਜਰ 

 ਪਛਾਣ ਦੇ  ੋਰ ਿਾਧਨ 

 

ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਿਲ ਿਮੇਂ ਸਵਿੱ ਚ 
ਅਗਲੀ ਬਿੱ ਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਕਿਟ ਰਾਈਿ (Next Ride) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਿਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਿੇ  ੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਵਾਈਿ ਦੇ ਰਾ ੀਂ ਜਾਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿੱ ਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 

  

ਵਸਟੀ ਹਾਲ 

ਿੋਮਵਾਰ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸਰਮੈਂਬਰੈਂਿ ਿੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ  ਾਲ ਬੰਦ ਰ ੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਿਟੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨ ੀਂ ਰਸ ਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 
ਘਟਾਏ ਗਏ ਿੇਵਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ  ੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਨਵਾਿੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਆ  ਦੇ ਲਾਇਿੈਂਿਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨ ੀਂ ਦੇ 
ਿਕਣਗੇ, ਪਾਰਸਕੰਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨ ੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਬਲਸਿੰਗ ਪਰਸਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨ ੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਈ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਸਜੰਨਿ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ: ਫਾਇਰ ਐਿਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਵਸਿਜ (Fire and 

Emergency Services), ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (City of Brampton By-law Enforcement)। ਸਿਟੀ ਆਫ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੇਵਾ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ  ੋਣ ਬਾਰੇ  ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਿੀ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਖੁਿੱ ਲਿੀਆਂ ਰਸ ਣਗੀਆਂ। ਸਰਮੈਂਬਰੈਂਿ ਿੇ (Remembrance 

Day) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਿਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਿੋਮਵਾਰ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਰਸ ਣਗੀਆਂ।  ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਸ ਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਸਕੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਿਾਿੇ ਿੰਸਗਰ ਾਂ 
ਸਵਿੱ ਚ ਸਕਤਾਬਾਂ, ਿੰਗੀਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਿ ਆਸਦ ਬਰਾਊਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ  ਫ਼ਤੇ ਸਵਿੱ ਚ ਿਿੱਤ ਸਦਨ ਅਤੇ 24-ਘੰਟੇ ਪ ੰੁਚ ਲਈ, bramptonlibrary.ca 

'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 905.793.4636 ਐਕਿਟੈਂਸ਼ਨ 74368 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਿਕ 

ਲੀਜਾ ਕੌਕਿ (Lisa Cox) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2028 | lisa.cox@brampton.ca 

http://www.bramptontransit.com/
http://nextride.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://bramptonlibrary.ca/

