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 2019برامپٹن میں فیملی ڈے 

 
فیملی ڈے ہماری کمیونٹی میں خاندانوں کی اہمیت کو مناتا ہے۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں  –برامپٹن، آن 

 گزاریں!کے ساتھ وقت 
 

اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول  ،ہو رہا ہے، لہذا واقع کو 2019فروری  18اس سال، فیملی ڈے بروز پیر، 
 سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔

 
درخواست دینے، عدالتی شادی برامپٹن سٹی ہال فیملے ڈے پر بند رہے گا۔ شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے الئسنس کے لیے 

کی تقریبات بک کرنے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے یا پرمٹس کے لیے درخواست دینے یا کاروباری الئنسز کی تجدید کروانے یا 
 درخواست دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔

 
 اور سٹی آف برامپٹن بائی الء انفورسمنٹ۔کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز 

 
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.caپر کال کریں یا  311فیملی ڈے کی سرگرمیوں کی مزید مکمل فہرست کے لیے، برائے مہربانی 

 
 برامپٹن ٹرانزٹ

 
 فروری کو سنڈے/ہالی ڈے سروس فراہم کرے گا۔ ہمارے ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کأونٹرز بند رہیں گے۔ 18برامپٹن ٹرانزٹ بروز پیر، 

 
مالحظہ کریں۔ اگلی بس کے  www.bramptontransit.comپر کال کریں یا  905.874.2999روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے، 

مالحظہ کریں۔ سفر کی  nextride.brampton.ca سےست اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس براہ را
 ۔پر جائیںیا گوگل میپس  www.triplinx.caمنصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے 

 
 برامپٹن ریکریئیشن

 
فروری کو، پورے شہر میں تفریحی سنٹر پورے خاندان کے لطف اندوز ہونے کے لیے پرلطف تقریبات پیش کریں گے۔  18بروز پیر، 

میں اسکیٹنگ کرنے اور کئی دیگر مختلف سرگرمیوں پہننے، ، اسنو شو کے لیے جانے رہائشیوں کو کارنیول گیمز کھیلنے، جیو کوچنگ
 ۔حصہ لینے کی دعوت دی جاتی ہے

 
پارک، گور میڈوز کمیونٹی سینٹر اور گیج پارک کئی خاندان دوست سرگرمیوں کی میزبانی کریں گے۔ فیملی ڈے کی تقریبات میں چنگواکوسی 

 ایک روزہ اسکی/اسنوبورڈ لیسنز، ٹیوبنگ، آگ کا االٔو، کرافٹس، کوکی ڈیکوریٹنگ اور مزید کئی چیزیں شامل ہوں گی۔
 

یہاں کلک یں فیملی ڈے کے موقع پر پیش کی جانے والی سرگرمیوں کی مکمل فہرست کے لیے، برامپٹن میں کمیونٹی سنٹرز اور پارکس م
 فیسوں کا اطالق ہوسکتا ہے۔ کریں۔

 
 ۔یہاں پائے جا سکتے ہیں فیملی ڈے کی چھٹی پر برامپٹن میں تفریحی سنٹرز کے اوقات کار

 
 
 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/43/
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/43/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Holiday-Hours.aspx


 

 

 برامپٹن ایینیمل سروس
 

 یہاں کلک کریں۔فروری کو بند رہے گا۔ برامپٹن ایینیمل سروس کے متعلق مزید معلومات کے لیے،  18برامپٹن اینیمل شیلٹر بروز پیر، 
 

 الئبریری برامپٹن
 

فروری کو بند رہیں گی۔ اپنے فیملی ڈے کے حصے طور پر، موویز اور موسیقی اسٹریم کر  18برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں بروز پیر، 
کے آزمائیں یا کوئی ای بُک پڑھیں۔ ہماری ڈیجیٹل مصنوعات، پروگراموں اور خدمات کے متعلق مزید معلومات کے لیے 

www.bramptonlibrary.ca پر کال کریں۔ 905.793.4636ظہ کریں یا مالح 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca| 3426 -874-905 

http://www.brampton.ca/en/residents/Animal-Services/Pages/welcome.aspx
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

