
 

 

 اپوائنٹمنٹ کے ذریعے شادی کے الئسنس جاری کر رہا ہے  دن کے  ہ سٹی ہر جمعرات اور جمع

  

شادی کے الئسنس جاری   دن آج سے سٹی آف برامپٹن اپوائنٹمنٹ کے ذریعے ہر جمعرات اور جمعہ کے  –  ( 2020جوالئی  27برامپٹن، آن )
 کرنا شروع کرے گا۔ سابقہ طور پر، شادی کے الئسنس صرف فوری یا ہمدردی کی بنیادوں پر جاری کیے جا رہے تھے۔ 

 نے ہوں گے: شادی کا الئسنس حاصل کرنے کے لیے، رہائشیوں کو درج ذیل مراحل پورے کر

 طے کریں۔ پر  یہاںاپوائنٹمنٹ  .1
مکمل کریں، اسے پرنٹ کریں اور یقینی بنائیں کہ دونوں درخواست دہندگان درخواست پر دستخط    شادی کے الئسنس کی درخواست .2

 کریں )ڈیجیٹل دستخط قابل قبول نہیں(۔ صرف ایک درخواست گزار اپوائنٹمنٹ پر آ سکتا ہے۔ 
دستخط شدہ شادی کے الئسنس کی درخواست کو تمام متعلقہ دستاویزات اور طالق کی دستاویزات )اگر قابل اطالق ہو  مکمل شدہ اور  .3

 تو( طے شدہ اپوائنٹمنٹ پر الئیں۔

مالحظہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی کا الئسنس مطلوبہ دستاویزات میں   ویب سائیٹرہائشی تمام تقاضوں کے متعلق جاننے کے لیے سٹی کی 
 سے کسی کے نہ ہونے کی صورت میں جاری نہیں کیا جا سکتا۔ معلومات کئی زبانوں میں دستیاب ہیں۔

  سِول میرج کی ہر قسم کی موجودہ طور پر ۔ ہو سکتیں کر اپوائنمنٹس دستیاب نہیں پہنچئنٹمنٹس دستیاب ہیں اور فوًرا اس وقت محدود اپوا
 تقریبات کی تنسیخ برقرار ہے۔ 

 کی عالمی وباء میں شہریوں اور عملے کی صحت و سالمتی کے تحفظ کے لیے تمام سٹی کے تمام عوامی کأونٹرز بند ہیں۔ 19-کوِوڈ

کے مینڈیٹری فیس کورنگ بائی الء کے تحت، ان کے لیے سٹی ہال آتے ہوئے   19-وں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ سٹی کے کوِوڈ رہائشی 
 نان میڈیکل پہننا یا چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے، جیسا کہ برامپٹن میں تمام اندرونی عوامی جگہوں پر الزمی ہے۔ 

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.caلیے  مزید معلومات اور اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے
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 میڈیا کنٹیکٹ
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