
 
 

 

 

1 ਨਵੰਬਰ, 2016 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਿਮੈਂਬ੍ਿੈਂਸ ਡੇ  
 
 

ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡਿਅਨ ਲੀਜਨ (Royal Canadian Legion), ਬਰਾਂਚਾਂ 15 ਅਤੇ 609, ਨੇ ਡਰਮੈਂਬਰੈਂਸ ਿੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਡ ਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ ਿੱ ਕਰਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 
2016 ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡਵਆਪਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ  ੈ। ਪਰੇਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ  ੇਠਾਂ ਡਦਿੱ ਤੇ ਅਨ ਸਾਰ  ੈ:  
  

ਸ਼ ਿੱ ਕਿ ਾਿ, 11 ਨ ੰਬ੍ਿ  

ਮੀਿੋਵੇਲ ਸੇਮੇਟਰੀ ਡਵਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 7732 ਮੈਡਵਸ ਰੋਿ (Meadowvale Cemetery Visitation Centre, 7732 Mavis Road) 

ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ – ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸਰਡਵਸ (Sunrise Service) (ਬਰਾਂਚਾਂ 15 ਅਤੇ 609) 

 

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕਵੇਅਰ ਸੇਨੋਪੈਥ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਸਟੀ  ਾਲ, 2 ਵੈਡਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (Memorial Square Cenotaph, Brampton City Hall, 2 

Wellington Street West)  

ਸਵੇਰੇ 10:55 ਵਜੇ – ਪਰੇਿ ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਆਫ ਡਰਮੈਂਬਰੈਂਸ (ਬਰਾਂਚ 15)  

 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 
ਡਰਮੈਂਬਰੈਂਸ ਿੇ ਸਰਡਵਸ ਅਤੇ ਪਰੇਿ: ਐਤਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ 

ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ – ਦ ਪਡ ਰ 12 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ:  

  ੈਨੋਵਰ ਰੋਿ (Hanover Road) ਤੋਂ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Queen Street East) ਤਿੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਿਰਾਈਵ (Central Park 

Drive): ਡਸਰਫ ਦਿੱ ਖਣ ਵਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ 
 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਿਰਾਈਵ (Central Park Drive) ਤੋਂ ਲੌਰੇਲਕਰੈਸਟ ਸਟਰੀਟ/ਵੈਸਟ ਿਰਾਈਵ (Laurelcrest  Street/West Drive) ਤਿੱ ਕ 

ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Queen Street East): ਪਿੱਛਮ ਵਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ  
 

ਡਰਮੈਂਬਰੈਂਸ ਿੇ ਸਰਡਵਸ ਅਤੇ ਪਰੇਿ: ਸ਼ ਿੱ ਕਰਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 

ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ – ਦ ਪਡ ਰ 12 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ: 

 ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ (Clearance Street) ਤਿੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (Main Street South)  

 ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (George Street South) ਤੋਂ ਚੈਪਲ ਸਟਰੀਟ (Chapel Street) ਤਿੱ ਕ ਵੈਡਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (Wellington 

Street West) 

 
ਟਰਾਂਵਿਟ ਸੇ ਾ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਡਜ਼ਟ ਸ਼ ਿੱ ਕਰਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਡਨਯਡਮਤ ਸੇਵਾ ਮ  ਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਟਰਾਂਡਜ਼ਟ ਸਟੋਰ ਖ ਿੱ ਲਹਣਗੇ। ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 11 
ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਡਜ਼ਟ ਡਵਿੱ ਚ ਮ ਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ “ਵਾਰ ਵੈਟਰਨ ਪਾਸ” (“War Veteran Pass”) ਜਾਂ  ੇਠਾਂ 
ਡਦਿੱ ਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਵਿੱ ਚੋਂ ਕ ਝ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਛਾਡਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ: 

 ਵਰਦੀ 
 ਮੈਿਲ 



 

 

 ਟੋਪੀਆਂ 
 ਬਲੇਜ਼ਰ 

 ਪਛਾਣ ਦੇ  ੋਰ ਸਾਧਨ 

 

ਰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਡਵਿੱ ਚ 
ਅਗਲੀ ਬਿੱ ਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਿ (Next Ride) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਡਕਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਡਕਸੇ  ੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਰਾ ੀਂ ਜਾਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿੱ ਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।  
 
 

ਵਸਟੀ ਹਾਲ 
ਸ਼ ਿੱ ਕਰਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਡਰਮੈਂਬਰੈਂਸ ਿੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਡਸਟੀ  ਾਲ ਬੰਦ ਰ ੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਡਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨ ੀਂ ਰਡ ਣਗੀਆਂ 
ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ  ੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਨਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਵਆ  ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨ ੀਂ ਦੇ 
ਸਕਣਗੇ, ਪਾਰਡਕੰਗ ਦੇ ਜ ਰਮਾਨੇ ਨ ੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਡਬਲਡਿੰਗ ਪਰਡਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨ ੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਡਵਕਲਪਾਂ ਲਈ, ਡਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 

ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗੀਆਂ, ਡਜਨਹ ਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ: ਫਾਇਰ ਐਿਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਡਵਡਸਜ਼ (Fire and 

Emergency Services), ਡਸਟੀ ਆਫ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਕਸ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (City of Brampton By-law Enforcement)। ਡਸਟੀ 
ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੇਵਾ ਡਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ  ੋਣ ਬਾਰੇ  ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਿਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਡਿਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਡਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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