
 
 

 

13 ਫਰਵਰੀ, 2017            

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਫਸੈਿਲੀ ਡੇ 
 

ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਨ ੂੰ  ਫੈਸਮਲੀ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ੂੰ ਦ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ 
ਰਸਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਨਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 
ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਸਕੂੰ ਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਿੱਗ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟਕਾਲ) 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਣ)।  
 

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

ਟਰਾਂਸਿਟ ਿੇ ਾ ਾਂ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਿਟ ਸਟੋਰ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੇ।  
 

ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ 
ਸਮੇਂ ਸਵਿੱ ਚ ਅਗਲੀ ਬ੍ਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Next Ride (ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਕਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ 
ਸਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬ੍ਿੱ ਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 
 

ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (ਿਨ ਪਰਚਾ ਾ) 
 

ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ , ਪ ਰੇ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮਿੇਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਸਰਵਾਰ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੈਰਾਕੀ, ਸਕੇਸਟੂੰ ਗ, ਸ਼ਾਇਨੀ ਹਾਕੀ, ਫੈਸਮਲੀ ਸਫਟਨੈਸ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਹੁਤ ਸਕਸਮ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮ ਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਸਚੂੰ ਗਕ ਿੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 20 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ , ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਆਯੋਸਜਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮਸਦਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ। ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਕੇਸਟੂੰ ਗ, ਸਟਊਸਬ੍ੂੰਗ, 
ਸਕੀਇੂੰਗ ਅਤੇ ਸਨੋਅਬ੍ੋਰਸਡੂੰਗ (ਜੇ ਮੌਸਮ ਇਜਾਿਤ ਸਦੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਂਟੀ (Mountie) ਅਤੇ ਡੂੰ ਸਡਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ 
ਪਲੇਅਰ, ਬ੍ਰਫ ਦੀ ਅੂੰ ਤਰ-ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਮ ਰਤੀ ਕਲਾ, ਮਦਾਰੀ (ਬ੍ਰਫ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਫ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ), ਫੋਟੋ ਬ੍ ਥ, ਇਨਫਲੇਟੇਬ੍ਲ ਗੇਮਾਂ (ਖੇਡਣ 
ਲਈ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਫੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਿਾਂ) ਅਤੇ ਵੈਗਨ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਸਤੀ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਸਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਦਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੀ 
ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਪਸਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 12:30 ਵਜੇ ਸਕੇਸਟੂੰ ਗ ਟਰੇਲ ਲਈ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਸਕੇਸਟੂੰ ਗ ਟਰੇਲਾਂ ਸਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੈਸਮਲੀ ਡੇ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ  
 

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
http://www.brampton.ca/


 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੋਰ ਮੇਡੋਿ (Gore Meadows), ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ (Four Corners), ਮਾਉਂਟ ਪਲੈਿੈਂਟ ਸਵਲੇਜ (Mount 

Pleasant Village) ਅਤੇ ਸਾਉਥ ਫਲੈਚਰ ਦੀਆਂ (South Fletcher) ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਫੈਸਮਲੀ ਡੇ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 
ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ।  
 

ਖਾਸ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬ੍ਰਟਸ ਮੈਸਜਕ ਸ਼ੋਅ (Bert's Magic Show) ਦੀ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ 
ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਦ  ਅਤੇ ਆਰ ਫੈਦਰਡ ਫਰੈਂਡਸ (Our Feathered Friends) ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ 
ਮਿੇਦਾਰ ਗਤੀਸਵਧੀ।   
 

ਸਸਰਲ ਕਲਾਰਕ (Cyril Clark) ਅਤੇ ਸਚੂੰਗਕ ਿੀ (ਸਸਸਵਕ ਸੈਂਟਰ) ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਫੈਸਮਲੀ ਡੇ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਬ੍ੂੰ ਦ ਰਸਹਣਗੀਆਂ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ (905) 793-4636 ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ੍: 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

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

