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 2018سٹی آف برامپٹن میں لیبر ڈے  
 

ستمبر کو بند رہے گا۔ شہر کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول  3برامپٹن سٹی ہال لیبر ڈے کے سلسلے میں بروز پیر مورخہ 
سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ شہری اس وقت کے دوران شادی کے الئسنسوں، غلط پارکنگ پر جرمانے بھرنے اور پرمٹس کے لیے 

 ۔مالحظہ کریں www.brampton.caمہربانی آن الئن انتخابات کے لیے، برائے خود تشریف ال کر درخواستیں نہیں دے سکیں گے۔ 
 

سٹی آف برامپٹن کی کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور بائی الء انفورسمنٹ۔ 
 ۔مالحظہ کریں brampton.caپر کال کریں یا  311سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 

 

 لیبر ڈے کے ویکینڈ پر برامپٹن ٹرانزٹ کا شیڈول:
 اگست: ویک ڈے کی ریگولر سروس 31جمعہ،  •
 ستمبر: ریگولر سیچر ڈے سروس 1ہفتہ،  •
 ہالیڈے سروس/سنڈےستمبر: ریگولر  2اتوار،  •
 ہالیڈے سروس/سنڈےستمبر:  3پیر،  •

 

 ستمبر کو بند رہیں گے۔ 3ٹرانزٹ اسٹور پیر، مورخہ 
 

مالحظہ کریں اور بسوں کے متعلق  bramptontransit.comپر کال کریں یا  905.874.2999راستوں اور شیڈول کی معلومات کے لیے 
 پر جائیں۔ nextride.brampton.caبراہ راست معلومات کے لیے اپنے موبائل سے 

 

 سہولت گاہیںپارکس اور تفریحی 
یڈے ویکینڈ کے موقع پر زیادہ تر تفریحی سہولیات کھلی رہیں گی۔ پروگرام کے شیڈول کی تصدیق کے لیے، برائے مہربانی اپنے وک ہالس  

نوٹ کریں کہ پروفیسرز لیک  کرم۔ برائے کریںمالحظہ  www.brampton.caپر کال کریں یا   311مقامی تفریحی مرکز کو فون کریں، 
یکینڈ ہو گا۔( اور تیراکی سے لطف اندwading poolsاور الڈوریڈو ُپول میں اسپرے پیڈز، ویڈنگ ُپولز )  وز ہونے کے لیے لیبر ڈے آخری و 

  
 ستمبر کو بند رہے گا۔ 3شہر کا ریکریئیشن ایڈمنسٹریشن آفس پیر، مٔورخہ 

 

 فائر ورکس کی سیفٹی 
 لیبر ڈے کے موقع پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے آتش بازی کی کوئی تقریب منعقد نہیں کی جا رہی۔ 

دنوں میں نہیں ہوتا جن کے دوران سٹی آف برامپٹن میں ذاتی حیثیت میں آتش بازی کی اجازت ہوتی ہے۔ لیبر ڈے کا شمار سال کے اُن چار 
 ۔مالحظہ کریں brampton.ca/bylawsپر کال کریں یا  311مزید معلومات کے لیے 

 

 برامپٹن الئبریری
مأونٹ پلیزینٹ ویلج، وک سنٹر میں موجود چنگواکوسی، سائرل کالرک، فور کارنرز، گور میڈوز، تمام شاخیں )س  برامپٹن میں الئبریریوں کی 

پر  311یا  905.793.4636مزید معلومات کے لیے  ستمبر کو لیبرڈے کے سلسلے میں بند رہیں گی۔ 3اور سأوتھ فلیچرز(  اسپرنگ ڈیل
 ۔مالحظہ فرمائیں bramptonlibrary.caکال کریں یا 
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http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Pages/Forms_Applications.aspx
http://www.brampton.ca/
http://bramptontransit.com/
http://www.nextride.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Drop-In-Search.aspx?cat=12
http://www.brampton.ca/bylaws
http://www.bramptonlibrary.ca/

