
 
 

 

 

3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ ਿੱ ਚ ਥੈਂਕਿਸਿਸ ਿੰ ਿ  
 

ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਥੈਂਕਸਗਿਗਵੂੰਿ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਗਸਟੀ ਹਾਲ ਬੂੰ ਦ ਰਹੇਿਾ। ਕਈ ਗਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਗਹਣਿੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ 
ਿਏ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰਾਂ ਹੇਠ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਗਨਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਵਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਿੇ, 
ਪਾਰਗਕੂੰ ਿ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਿੇ ਜਾਂ ਪਰਗਮਟ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਿੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਗਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
 

ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਿੀਆਂ, ਗਜਨਹ ਾਂ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅੱਿ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟਕਾਲ) ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਉਪ-ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਿੂਕਰਣ)। ਗਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂੰ ਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 311'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਿਟ ਿੇ ਾ 
ਥੈਂਕਸਗਿਗਵੂੰਿ ਵੀਕੈਂਡ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਗਿਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋਵੇਿਾ: 

• ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ: ਗਨਯਗਮਤ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗਦਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 
• ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ: ਗਨਯਗਮਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 
• ਐਤਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ: ਐਤਵਾਰ/ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 
• ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ: ਐਤਵਾਰ/ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 

 

ਟਰਾਂਗਿਟ ਸਟੋਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਰਗਹਣਿੇ। 
 
ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਗਵੱਚ 
ਅਿਲੀ ਬਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Next Ride (ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਗਕਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਗਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
nextride.brampton.ca 'ਤੇ ਅਿਲੀ ਬੱਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।  
 

ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ  
ਗਿਆਦਾਤਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਥੈਂਕਸਗਿਗਵੂੰਿ ਵੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਖੱੁਲਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ, 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਗਸਟੀ ਦਾ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਗਮਗਨਸਟਰੇਗਟਵ ਆਗਿਸ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਰਹੇਿਾ।  
 

ਪਟਾਸਕਆਂ ਤੋਂ ਿੁਰਿੱ ਸਿਆ  
ਸਤੂੰਬਰ 2016 ਗਵੱਚ, ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਪਟਾਗਕਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਗਨਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਗਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇ, 
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਗਕਸੇ ਪਰਗਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਗਬਨਾਂ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਗਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ। 
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ਸੁਰੱਗਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਗਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਗਕਉਂਗਕ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਨੇ ਗਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਕੇਟ-ਗਕਸਮ ਦੇ ਪਟਾਗਕਆਂ ਦੀ ਗਵਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ 
ਪਾਬੂੰ ਦੀ ਵੀ ਲਿਾ ਗਦੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਿ ਲਿਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹਾ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਗਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਰੋਮਨ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਡੋਲੇ (ਉੱਡਦੀਆਂ ਲਾਲਟੇਨਾਂ), ਸਕਾਈ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਬੂੰ ਬ। 
 
ਥੈਂਕਸਗਿਗਵੂੰ ਿ ਵਾਲੇ ਗਦਨ ਗਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਗਜਤ ਪਟਾਗਕਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੋਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕਸਗਿਗਵੂੰਿ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ 
ਗਦਨਾਂ ਗਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਵੱਚ ਗਨਿੱਜੀ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਟਾਗਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
 

ਗਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਵੱਚ ਪਟਾਗਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ (ਗਸਗਵਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵੱਚ ਗਚੂੰਿਕੂਿੀ ਬਰਾਂਚ[Chinguacousy Branch), ਗਸਰਲ ਕਲਾਰਕ ਬਰਾਂਚ (Cyril Clark 

Branch), ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ ਬਰਾਂਚ (Four Corners Branch), ਿੋਰ ਮੇਡੋਿ ਬਰਾਂਚ (Gore Meadows Branch), ਮਾਉਂਟ ਪਲੈਿੈਂਟ ਗਵਲੇਜ ਬਰਾਂਚ 
(Mount Pleasant Village Branch), ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫਲੇਚਰਸ ਬਰਾਂਚ (South Fletcher's Branch)] ਥੈਂਕਸਗਿਗਵੂੰਿ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇ10 ਅਕਤੂਬਰ 
ਨੂੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਰਗਹਣਿੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905.793.4636 ਜਾਂ 311'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptonlibrary.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਗਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਗਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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