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 سٹی آف برامپٹن میں سِوک ہالیڈے 

 
اگست کو بند رہے گا۔ اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں  7سِوک ہالیڈے کے سلسلے میں بروز جمعہ مورخہ  ،برامپٹن سٹی ہال

کے لیے درخواست، غلط  ہوں گی یا معمول سے کم سطح پر کام کریں گی۔ شہری اس دن کے دوران تشریف ال کر شادی کے الئسنسوں
پارکنگ پر جرمانے اور بلڈنگ پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ آن الئن اختیارات کے لیے، مالحظہ کریں 

www.brampton.ca  
 

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

  کریں
 

 برامپٹن ٹرانزٹ سروس
 :سِوک ہالیڈے ویک اینڈ پر برامپٹن ٹرانزٹ کا شیڈول درج ذیل ہو گا

 ریگولر ویک ڈے سروس: اگست 4جمعہ،  •
 ریگولر سیچر ڈے سروس: تاگس 5ہفتہ،  •
 ریگولر سنڈے سروس: اگست 6اتوار،  •
 ہالیڈے سروس/سنڈے: اگست 7پیر،  •

 
  ۔کو بند رہیں گےاگست  7ٹرانزٹ اسٹور مورخہ 

 
اور آنے والی  www.bramptontransit.com پر کال کریں یا مالحظہ کریں 905.874.2999روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے 

سمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس ااستعمال کریں۔ کسی بھی ( Next Ride)اگلی بس کے متعلق براہ راست معلومات کے لیے نیکسٹ رائیڈ 
    nextride.brampton.caپر اگلی بس کے متعلق چلتے پھرتے معلومات حاصل کریں 

 
 پارکس اور تفریحی مرکز 

یادہ تر تفریحی سہولت گاہیں کھلی رہیں گی۔ شیڈول کی تصدیق کے لیے، برائے مہربانی اپنی مقامی تفریحی سِوک ہالیڈے ویک اینڈ پر ز
  www.brampton.caپر کال کریں یا مالحظہ فرمائیں  311سہولت گاہ میں فون کریں،

 
 اگست کو بند رہے گا۔  7کریئیشن ایڈمنسٹریشن آفس مورخہ شہر کا ری

 
 بازی سے حفاظت  آتش
 ک ہالیڈے کے موقع پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے آتش بازی کی کوئی تقریب منعقد نہیں کی جا رہی۔ سوِ 
 

سِوک ہالیڈے کا شمار سال کے اُن چار دنوں میں نہیں ہوتا جن کے دوران سٹی آف برامپٹن میں ذاتی حیثیت میں آتش بازی کی اجازت ہوتی 
  www.brampton.ca/bylawsیا مالحظہ کریں پر کال کریں  311ہے۔ مزید معلومات کے لیے 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کوکس
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.2028   |lisa.cox@brampton.ca    


