
 
 

 

 

21 ਜੁਲਾਈ 2016 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਿੱਚ ਸਿਸਿਕ ਹਲੋੀਡ ੇ 
 

ਿੋਮਿਾਰ, 1 ਅਗਿਤ ਨ ੂੰ  ਸਿਸਿਕ ਹੋਲੀਡੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਟੀ ਿੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ 
ਿੇਿਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਨਿਾਿੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਹ ਦੇ ਲਿੂੰ ਿਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ, 
ਪਾਰਸਕੂੰ ਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਸਨਆਂ ਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਬ੍ਲਸਡੂੰਗ ਪਰਸਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਕਲਪਾਂ ਲਈ, 
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
ਕਈ ਿੇਿਾਿਾਂ ਆਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਚਾਲ  ਰਸਹਣਗੀਆਂ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ (ਅਿੱਗ ਅਤੇ ਿੂੰਕਟਕਾਲ) ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 
ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਣ)। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ੂੰ ਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 311'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਿਿੇਾ 
ਸਿਸਿਕ ਹੋਲੀਡੇ ਿੀਕੇਂਡ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਹੋਿੇਗਾ: 

• ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਿਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ: ਸਨਯਸਮਤ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਸਦਨ ਿਾਲੀ ਿੇਿਾ 
• ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 30 ਜੁਲਾਈ: ਸਨਯਸਮਤ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਿਾਲੀ ਿੇਿਾ 
• ਐਤਿਾਰ, 31 ਜੁਲਾਈ: ਸਨਯਸਮਤ ਐਤਿਾਰ ਿਾਲੀ ਿੇਿਾ 
• ਿੋਮਿਾਰ, 1 ਅਗਿਤ: ਐਤਿਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਿਾਲੀ ਿੇਿਾ 

 
ਟਰਾਂਸਿਟ ਿਟੋਰ 1 ਅਗਿਤ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੇ।  
 

ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਿਮਾਂ ਿਾਰਨੀ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਿਲ ਿਮੇਂ ਸਿਿੱ ਚ 
ਅਗਲੀ ਬ੍ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Next Ride (ਨੈਕਿਟ ਰਾਈਡ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਿਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਸਡਿਾਈਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱ ਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 
 
ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ  
ਸਿਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਹ ਲਤਾਂ ਸਿਸਿਕ ਹੋਲੀਡੇ ਿਾਲੇ ਿੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ, 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਸਿਟੀ ਦਾ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਆਸਿਿ 1 ਅਗਿਤ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਹੇਗਾ।  
 
ਪਟਾਸਕਆ ਂਤੋਂ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ  
ਸਿਸਿਕ ਹੋਲੀਡੇ ਿਾਲੇ ਸਦਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਸਜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।  
 
ਸਿਸਿਕ ਹੋਲੀਡੇ ਿਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਦਨਾਂ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਿੱ ਚ ਸਨਿੱਜੀ ਪਟਾਸਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

