
 
 

 

 

20 ਮਾਰਚ, 2018 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਈਿਟਰ  ੀਕੈਂਡ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) 30 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਗ ੁੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ (Good Friday) ਅਤੇ ਈਿਟਰ ਮੂੰਡੇ (Easter Monday) 
ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਿੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਿੇਵਾ ਪੁੱਧਰਾਂ ਹੇਠ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
 

ਸਨਵਾਿੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਵਆਹ ਦ ੇਲਾਇਿੈਂਿਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਕਣਗ,ੇ ਪਰਸਮਟਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਕਣਗੇ 
ਜਾਂ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਦ ੇਜ ਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦ ੇਿਕਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਵਕਲਪਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਕਈ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਧਾਰਨ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫ੍ਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ (ਅੁੱਗ ਅਤੇ ਿੂੰਕਟਕਾਲ) ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫ੍ੋਰਿਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਣ)। ਸਿਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਵਾ ਸਵੁੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ੂੰ ਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ311 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਿੇ ਾ ਾਂ  
ਈਿਟਰ ਵੀਕੈਂਡ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਦੀ ਿਮਾਂ ਿ ਚੀ ਇਿ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 

 30 ਮਾਰਚ: ਗ ੁੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ – ਐਤਵਾਰ/ਛ ੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਿੇਵਾ 
 31 ਮਾਰਚ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ – ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਨਯਸਮਤ ਿੇਵਾ 
 1 ਅਪਰੈਲ: ਈਿਟਰ ਿੂੰਡੇ – ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਨਯਸਮਤ ਿੇਵਾ 
 2 ਅਪਰੈਲ: ਈਿਟਰ ਮੂੰਡੇ – ਕਾਰਜਸਦਨ ਵਾਲੀ ਸਨਯਸਮਤ ਿੇਵਾ (ਿਕ ਲ ਦੇ ਰ ਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲਣਗੇ) 
 

ਟਰਾਂਸ਼ਿਟ ਿਟੋਰ ਗ ੁੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਈਿਟਰ ਿੂੰਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੇ।  
 

ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ੁੱ ਿ ਬ੍ਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੈਕਿਟ ਰਾਈਡ (Next Ride) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਿਮਾਰਟਫ੍ੋਨ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਸਡਵਾਈਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ੁੱ ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 
 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 
ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫ੍ੈਸਿਸਲਟੀਜ (ਕੇਂਦਰ) ਈਿਟਰ ਵੀਕੈਂਡ ਨ ੂੰ  ਖ ੁੱ ਲਹਦੇ ਹਨ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀਆਂ ਿਮਾਂ ਿ ਚੀਆਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਫ੍ੋਨ ਕਰੋ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਸਿਟੀ ਦਾ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਆਸਫ੍ਿ (Recreation Administration Office) ਗ ੁੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਈਿਟਰ ਮੂੰਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੁੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ (ਸਿਸਵਕ ਿੈਂਟਰ (Civic Centre) ਸਵੁੱ ਚ ਸਚੂੰਗਕ ਼ਿੀ (Chinguacousy), ਸਿਸਰਲ ਕਲਾਰਕ (Cyril Clark), 

ਫ੍ੋਰ ਕੋਰਨਰਿ ਬ੍ਰਾਂਚ (Four Corners), ਗੋਰ ਮੈਡੋ਼ਿ (Gore Meadows), ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਸਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village), ਿਸਪਰੂੰ ਗਡੇਲ 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
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(Springdale) ਅਤੇ ਿਾਊਥ ਫ੍ਲੈਚਰਿ (South Fletcher's)) ਗ ੁੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ (Good Friday) ਅਤੇ ਈਿਟਰ ਿੂੰਡੇ (Easter Sunday) ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ 
ਰਸਹਣਗੀਆਂ: 
  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, (905) 793-4636 ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ www.bramptonlibrary.com 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.bramptonlibrary.com/
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