
 

 
 

 

 

 سٹی آف برامپٹن، سروس برامپٹن کے بالمشافہ پوپ اپ کأونٹرز کو توسیع دے رہا ہے 

  

جون، سے شروع کرتے ہوئے، سروس برامپٹن سیو میکس سپورٹس سینٹر میں ایک نیا بالمشافہ   28آج،   – (2022جون  28برامپٹن، آن )
 پوپ اپ کأونٹر متعارف کروائے گا اور کیسی کیمپ بیل کمیونٹی سینٹر اور گور میڈوز کمیونٹی سینٹر میں اوقات کار بڑھائے گا۔ 

ر سٹی کی خدمات تک آسان رسائی فراہم کرتے ہیں۔ رہائشی سروسز کی سروس برامپٹن کے کأونٹرز برامپٹن کے رہائشیوں کو معلومات او
درخواست کرنے اور تفریحی سہولیات کے لیے رجسٹریشن، پارکنگ ٹکٹ کی ادائیگیوں اور نقد رقم کے عالوہ طریقوں سے ٹیکس ادائیگیوں 

کے مقامات کو آسانی سے وزٹ کر سکتے ہیں۔ سمیت دیگر کئی مختلف امور کو مکمل کرنے کے لیے شہر بھر میں موجود سروس برامپٹن 
 ان مقامات پر ادائیگیوں کے لیے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور چیک قبول کیے جاتے ہیں۔

سے بند ہو جائے گا، مگر رہائشی سٹی ہال یا برامپٹن  2022جون  27سوزن فینیل سپورٹس پلیکس میں موجود عارضی پوپ اپ کأونٹر 
 پر موجود ہیں۔  www.brampton.ca/contactus پٹن کأونٹر پر تشریف ال سکتے ہیں۔ اوقات کار سوک سنٹر میں سروس برام

کے اواخر تک دستیاب رہیں گے۔ اس کے بعد، عملہ اس بات کا   2022سروس برامپٹن کے یہ توسیع شدہ نئے عارضی پوپ اپ کأونٹرز 
تعین کرے گا کہ آیا ان سے برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے کسٹمر سروس کے تجربے میں بہتری آئی اور آیا انہیں مستقل طور پر توسیع  

 ضرورت موجود ہے۔ دینے کی 

 گھنٹے چار آسان طریقے موجود ہیں:  24دن اور روزانہ  7سروس برامپٹن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہفتے کے 

 311Brampton.ca آن الئن مالحظہ کریں •
 برامپٹن ایپ ڈأون لوڈ کریں 311ایپ اسٹور یا گوگل پلے سے  •
 شہر کی حدود کے باہر سے( 905.874.2000ڈائل کریں )  311برامپٹن کی شہری حدود کے اندر سے  •
 brampton.ca@311 ای میل بھیجیں •
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 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/contactus
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d593a9ae5ae84bb7dd8408da59424a92|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637920438514311121|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=n8944ajF+qCmjhfeAg3RE5/TIdyRAVcpiKGs82GUR0w=&reserved=0
mailto:311@brampton.ca
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

