
 
 

 

15 ਫਰਵਰੀ, 2018                                                                                                                               

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਫਸੈਿਲੀ ਡ ੇ2018  

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਿੋਿਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੈਸਿਲੀ ਡੇ (Family Day) ਦੇ ਿੌਕੇ 'ਤ ੇਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਟੀ ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਿੇਵਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦ ੇਹੇਠ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਨਵਾਿੀ ਇਿ ਿਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਵਆਹ ਦ ੇਲਾਇਿੈਂਿਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਕਣਗੇ, ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਦ ੇਜੁਰਿਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਕਣਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸਿਟ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇ
ਿਕਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.brampton.ca 'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਕਈ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਧਾਰਨ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ (ਅਿੱਗ ਅਤੇ 
ਿੂੰਕਟਕਾਲ) ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਿਿੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਣ)। 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ੂੰ ਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 

ਟਰਾਂਸਿਟ ਿਵੇਾਵਾਂ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਿੋਿਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਿਟ ਿਟੋਰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੇ।  
 

ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 
ਅਿਲ ਿਿੇਂ ਸਵਿੱ ਚ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Next Ride (ਨੈਕਿਟ ਰਾਈਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਿਿਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ 
ਿੋਬ੍ਾਈਲ ਸਡਵਾਈਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (ਿਨ ਪਰਚਾਵਾ) 
 

ਿੋਿਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ , ਪ ਰੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਿਿੇਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਸਰਵਾਰ 
ਆਨੂੰ ਦ ਿਾਣ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੈਰਾਕੀ, ਿਕੇਸਟੂੰ ਗ, ਫੈਸਿਲੀ ਸਫਟਨੈਿ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਹੁਤ ਸਕਿਿ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਿ ਲੀ ਫੀਿ ਲਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
file:///C:/Users/nstogdil/Desktop/m.nextride.brampton.ca


 

ਸਚੂੰ ਗਕ ਿੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 19 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਆਯੋਸਜਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ 
ਿਕੇਸਟੂੰ ਗ ਟਰੇਲ ਅਤੇ ਿਾਊਂਟ ਸਚੂੰਗਕ ਿੀ (Mount Chinguacousy) ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਕੇਂਦਸਰਤ ਝਲਕੀਆਂ (ਹਾਈਲਾਈਟਿ) ਦੇ ਨਾਲ, ਪ ਰੇ 
ਪਾਰਕ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਿਾਸਰਤ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨੋਰੂੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ ਸਦਲ-ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  

ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਸਿਲੀ ਡੇ ਿਬ੍ੂੰ ਧੀ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਿੱ ਚ ਆਊਟਡੋਰ ਿਕੇਸਟੂੰ ਗ ਟਰੇਲਾਂ 
(ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ) ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪ ਰੀ ਿ ਚੀ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਫੈਸਿਲੀ ਡੇ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੁਪਸਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1:00 – ਸ਼ਾਿ 5:00 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ। 
ਪਰੋਗਰਾਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਿ (Calendar of Events) 'ਤੇ ਕਸਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 
905.793.4636 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

  

 
-30- 

 
 
 

ਿੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ: 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

