
 
 

 

 

 14 ਦਸੰਬਰ, 2017 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ 2017 ਦੀਆ ਂਛ ਿੱ ਟੀਆ ਂਦਾ ਮਸੌਮ  

 

ਆ ਰਹੇ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਸਮੇਤ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਈ ਆਵਫਸ ਸ਼ ਿੱ ਕਰ ਾਰ 22 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨ ੰ  ਦ ਪਵਹਰ 12  ਜੇ ਤੋਂ 
ਸ਼ ਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਾਰ 2 ਜਨ ਰੀ 2018 ਨ ੰ  ਸ ੇਰੇ 8:30  ਜੇ ਦ ਬਾਰਾ ਖ ਿੱ ਲਹਣਗੇ। ਵਨ ਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵ ਆਹ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਵਕੰਗ ਦ ੇਜ ਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਣਗ ੇਜਾਂ ਵਬਲਵ ੰਗ ਪਰਵਮਟ ਲਈ 
ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਿੱਗ 
ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲ) ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਣ)। 
 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੇ ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ311 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.brampton.ca 'ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ਼  
ਵਸਰਫ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਲਈ, ਹ ਣ ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰ ਨ ੰ  ਗੋਦ ਲੈਣ ਦ ੇਵਗਫਟ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ  ਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 
ਵ ਿੱ ਚ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵਦਓ।  ੇਰਵ ਆਂ ਲਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਨ ੰ  905.458.5800 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.brampton.ca/animalservices 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਆਊਟ ੋਰ ਵਰੰਕ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਵਤੰਨ ਆਊਟ ੋਰ ਵਰੰਕਾਂ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਨ ਾਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage 

Park), ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ (Mount Pleasant), ਵਚੰਗਕ ਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਵ ਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੇਟਸ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰੰਤ  
ਆਈਸ ਦੇ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਇਿੱਕ  ਧੀ ਹੋਈ ਵਮਆਦ ਲਈ ਫਰੀਵਜ਼ੰਗ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਵਰੰਕ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪ ੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ, ਇਨ ੋਰ ਆਈਸ ਵਰੰਕ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵ ਿੱ ਚ ਖ ਿੱ ਲਹੇ  ਰਵਹਣਗੇ – 
 ਰੌਪ-ਇਨ ਸਮਾਂ ਸ ਚੀਆਂ ਅਤੇ ਲਰਨ ਟ  ਸਕੇਟ (Learn to Skate) ਪਾਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।  
 

ਉ ੀਕ ਸ਼ ਰ  ਹਈੋ! 

ਇਸ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਪਵਰ ਾਰ-ਅਨ ਕ ਵਲਤ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ, ਲਾਈ  ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਲਈ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਅਤੇ ਅਿੱ ਧੀ 
ਰਾਤ ਨ ੰ  ਰੋਜ਼ ਵਿਏਟਰ (Rose Theatre) ਵ ਖੇ ਸਾ ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ। 
 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰ ਨ ਸਕ ੇਅਰ (Garden Square) ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਸੰਗੀਤਮਈ ਪਰਵਤਭਾ ਦਾ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹੈ, ਵਦ ਸ਼ੀਪ  ੌਗਸ (The Sheep Dogs) ਦੀ ਮ ਿੱ ਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮੇਤ। ਸਾ ੀ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਵ ਅਨ 
ਕਨਸਰਟ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2018 ਦੀ ਉ ੀਕ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਖੇ ਆਓ। ਮ ਿੱ ਖ ਸਟੇਜ ਸ਼ਾਮ 7  ਜੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ੇਗੀ।  
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ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਗਾਰ ਨ ਸਕ ੇਅਰ ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਿਾ ਾਂ 'ਤੇ  ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਇਸ ਸਾਲ, ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City Hall Atrium) ਵ ਿੱ ਚ 
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ  ਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਨਸਰ ਟੋਰੀ (Conservatory) ਵ ਿੱ ਚ ਕਰਾਫਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ੇਗਾ। ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਵ ਿੱ ਚ, ਇਿੱ ਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ 
ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਜ਼ੇਬੋ (gazebo) ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ 5:30  ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ੇਗੀ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਵਰੰਕ 'ਤੇ ਸਕੇਵਟੰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਰੋਸਟ 
ਕਰਦੇ (ਭ ੰ ਨਦੇ) ਸਮੇਂ ਫਾਇਰ ਵਪਿੱਟ ਨਾਲ ਵਨਿੱਘੇ ਹੋ ੋ। 
 

ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਰ ਟਾਂ 'ਤ ੇਨ ੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮ ਫਤ ਸੇ ਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7  ਜੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕ ਝ ਰ ਟਾਂ 'ਤ ੇ
 ਧਾਈ ਗਈ ਸੇ ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਪ ਰੇ  ੇਰਵ ਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਪਟਾਕ ੇ

ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਬਨਾਂ, 
ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ  ਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਉਹ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤ ੇਵਤੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫ ਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦ ਰ ਤਿੱ ਕ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚਿੱਕਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਿੱ ਕਰ, ਫ ਲਝੜੀਆਂ)। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਿੱਕੇਟ ਵਕਸਮ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ 
ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਦ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਗਲੀ, ਪਗ ੰ ੀਆਂ 'ਤੇ, ਵਸਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 
'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤ ਹਾ ੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

 ਤ ਹਾ ੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬ ਝਾਉਣ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ੇ 

 ਤ ਹਾਨ ੰ  ਫ ਲਝੜੀ ਨ ੰ  ਛਿੱ   ਕੇ ਕਦੇ  ੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਿ ਵ ਿੱ ਚ ਪਟਾਕੇ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨ ੰ  ਹਿੱਿ ਵ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ 

 ਫ ਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰ ਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ 

ਸਾਰੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਠੰ ਾ ਹੋਣ ਵਦਓ 
 

ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮ ਲਾਕਾਤ  
ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 20 ਜਨ ਰੀ 2018 ਨ ੰ  ਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 3  ਜੇ ਤਕ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City Hall Atrium) ਅਤੇ  ੈਸਟ ਟਾ ਰ ਕੋਨਸਰ ਟੋਰੀ 
(West Tower Conservatory) ਵ ਖੇ ਸਲਾਨਾ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਵ ਿੱ ਚ ਮੇਅਰ ਵਲੰ ਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਅਤੇ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  
ਵਮਲੋ। ਦਰ ਾਜ਼ ੇਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 12:30  ਜੇ ਖ ਿੱ ਲਹਣਗੇ। ਸਿਾਨਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।  
  

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) ਵ ਖੇ ਦ ਪਵਹਰ ਬਾਅਦ ਸਕੇਵਟੰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੇਟਸ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ  

ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦ ੇਮੌਸਮ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਵਨਯਵਮਤ ਸੇ ਾ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਮ ਾਰ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਬਿੱ ਸਾਂ ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਅਤੇ 
ਮੰਗਲ ਾਰ, 26 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਨੀ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਚਿੱਲਣਗੀਆਂ। ਐਤ ਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇ ਾ 1 ਜਨ ਰੀ, 2018 ਨ ੰ  ਚਲਾਈ ਜਾ ੇਗੀ।  
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ਵਨਯਵਮਤ ਕਾਰਜਵਦਨ ਦੀ ਸੇ ਾ ਸਕ ਲ ਰ ਟਾਂ (200 ਸੀਰੀਜ) ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ 2 ਜਨ ਰੀ ਨ ੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਸ਼ ਰ  ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 8 ਜਨ ਰੀ ਨ ੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਸ਼ ਰ  
ਹੋ ੇਗੀ।       
 

ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਰ ਟਾਂ 'ਤ ੇਨ ੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮ ਫਤ ਸੇ ਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 7  ਜੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕ ਝ ਰ ਟਾਂ 'ਤ ੇ
 ਧਾਈ ਗਈ ਸੇ ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 

ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤ ੇਜਾਓ। ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ 
ਅਗਲੀ ਬਿੱ ਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵ  ਾਈਸ 'ਤੇ nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵਟਰਪ 
ਪਲਾਵਨੰਗ ਟ ਲਸ ਲਈ, www.triplinx.ca ਜਾਂ Google Transit 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰਰੇੀ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਰਾਂਚਾਂ (ਵਸਵ ਕ ਸੈਂਟਰ (Civic Centre) ਵ ਿੱ ਚ ਵਚੰਗਕ ਜ਼ੀ ਬਰਾਂਚ (Chinguacousy Branch), ਵਸਵਰਲ ਕਲਾਰਕ 
ਬਰਾਂਚ (Cyril Clark Branch), ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ ਬਰਾਂਚ (Four Corners Branch), ਗੋਰ ਮੈ ੋਜ਼ ਬਰਾਂਚ (Gore Meadows Branch), ਮਾਊਂਟ 
ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਵ ਲੇਜ ਬਰਾਂਚ (Mount Pleasant Village Branch) ਅਤੇ ਸਾਊਿ ਫਲੈਚਰਸ ਬਰਾਂਚ (South Fletcher's Branch)) ਬੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ: 

 ਐਤ ਾਰ, 24 ਦਸੰਬਰ, 2017 

 ਸੋਮ ਾਰ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2017 

 ਮੰਗਲ ਾਰ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2017 

 ਐਤ ਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 

 ਸੋਮ ਾਰ, 1 ਜਨ ਰੀ, 2018 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, (905) 793-4636 'ਤੇ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਮੀ ੀਆ ਸੰਪਰਕ: 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵ ਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀ ੀਆ ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.bramptontransit.com/
nextride.brampton.ca
http://www.triplinx.ca/
http://www.google.ca/transit
http://www.bramptonlibrary.ca/
natalie.stogdill@brampton.ca

