
 
 
 

 

 2019برامپٹن میں وکٹوریا ڈے 
 

مئی کو آ رہا ہے۔ لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں  20اس سال، وکٹوریا ڈے بروز پیر،  – (2019مئی  15برامپٹن، آن )
 ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔

 
مئی کو بند رہے گا۔ شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے الئسنس کے لیے درخواست دینے، عدالتی شادی کی  20برامپٹن سٹی ہال 

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

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

 وکٹوریا ڈے ویکینڈ کے دوران برامپٹن ٹرانزٹ درج ذیل شیڈول پر عمل کرے گا۔
 

  ،مئی: ہفتے کے عام دنوں کی سروس 17جمعہ 

  ،مئی: ہفتہ کے دن کی سروس 18ہفتہ 

  ،مئی اتوار/چھٹی کے دن کی سروس 19اتوار 

  ،مئی )وکٹوریا ڈے(: اتوار/چھٹی کے دن کی سروس )اسکول کے روٹ نہیں چلیں گے( 20بروز پیر 
 

 گی۔وکٹوریا ڈے کے موقع پر تمام ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کأونٹرز اور کالرک اور سینڈل ُوڈ کی سہولت گاہیں بند رہیں 
 

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.caبراہ راست اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر 

 یا گوگل میپس مالحظہ کریں۔ www.triplinx.caمنصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے 
 

 ریکریئیشنبرامپٹن 
 

اپنے کھلی رہیں گی۔ تجدید شدہ پروگرام شیڈولز اور اوقات کار کے لیے  ت گاہیںوکٹوریہ ڈے ویکینڈ کے موقع پر زیادہ تر تفریحی سہول
مالحظہ کریں۔ شہر کا ریکریئیشن  www.brampton.ca/recreationپر کال کریں یا  311مقامی تفریحی سنٹر سے رابطہ کریں، 

 ایڈمنسٹریشن آفس وکٹوریا ڈے پر بند رہے گا۔
 

 برامپٹن ایینیمل سروس
 

پر کال کریں یا  311یا  905.458.5800برامپٹن اینیمل شیلٹر وکٹوریا ڈے پر بند رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے 
www.brampton.ca/animalservices مالحظہ فرمائیں۔ 

 
 برامپٹن الئبریری

 
یا  905.793.4636مئی کو بند رہیں گی۔ مزید معلومات کے لیے  20مئی اور بروز پیر،  19برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں بروز اتوار، 

 مالحظہ فرمائیں۔ www.bramptonlibrary.comپر کال کریں یا  311
 
 
 
 
 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
http://www.triplinx.ca/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/recreation&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|dfb935e77ee64967068f08d6b8ff55cb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636899804121195101&sdata=7Qvata1qNMqsdffeMfP852LjiRPGRIG98c/Q2kqTsEU=&reserved=0
http://www.brampton.ca/animalservices
http://www.bramptonlibrary.com/


 

 

 فائر ورکس سے حفاظت
 

 سٹی آف برامپٹن وکٹوریا ڈے پر آتش بازی کے کسی بھی مظاہرے کا انعقاد نہیں کر رہا۔
 

ایک ساالنہ کورس مکمل آتش بازیوں کے فروخت کنندگان کے لیے صارفین کو آتش بازیاں فروخت کرنے کا الئسنس حاصل کرنے کے لیے 
کرنا ضروری ہے۔ اس سال کسی بھی فروخت کنندہ نے آتش بازیوں کے کورس میں شرکت نہیں کی۔ لہذا کسی بھی فروخت کنندہ کے پاس 

 وکٹوریا ڈے کے موقع پر برامپٹن میں آتش بازیاں فروخت کرنے کا الئسنس نہیں ہے۔  
 

سے ایک ہے، جن کے دوران ذاتی امالک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی  وکٹوریہ ڈے سال کے ان چار منظور شدہ دنوں میں
فٹ( سے کم دور جاتی ہیں )مثال فأونٹینز، ویلرز،  10کی اجازت ہوتی ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیوں کو جب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر )

بازیاں برامپٹن میں بین شدہ ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ گلیوں گرأونڈ سپنرز، سپارکلرز(۔ دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش 
 میں، سائیڈ واکس پر، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی امالک پر آتش بازیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

 
 پر الزمی عمل کرنا چاہیے: حفاظتی تدابیراپنی امالک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان 

 

 آپ کے پاس پانی کا ایک برتن یا ہوز الئین موجود ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔ 

  دیگر آتش بازی جالنی یا پکڑنی نہیں چاہیے۔آپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے عالوہ کوئی 

 سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں 

 آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں 
 

 پر کال کریں۔ 311الت کے لیے سروس برامپٹن کو شہریوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی قسم کی مزید سوا
 

-30- 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

