
 
 

 

 

 2019 برامپٹن  میں ریممبرنس ڈے
 

نومبر بروِز پیر کو منایا جائے گا۔لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی  11اس سال ریممبرنس ڈے مورخہ  – )2019اکتوبر  30برامپٹن، آن )
 کم کی سطح پر کام کریں گی۔ خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے

 
نومبر کو بند رہے گا۔شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے الئسنس کے لیے درخواست دینے، عدالتی شادی  11برامپٹن سٹی ہال 

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

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

 
پر ای میل کر  brampton.ca@311پر کال )برامپٹن کے باہر سے( یا  905.874.2000یا  311رہائشی کسی بھی سوال کے لیے 

سکتے ہیں۔سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کے کسی بھی معاملے بشمول پارکنگ، کوڑا کرکٹ اٹھانے، تفریحی پروگراموں اور دیگر 
 دستیاب ہوں گے۔ 24/7کاموں کے لیے ہم 

 
 کی تقریبات 2019ریممبرنس ڈے 

 
رہائشیوں اور سیاحوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ریممبرنس ڈے کے سلسلے میں شہر بھر میں منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت کے 

 میں تشریف الئیں۔ 609اور  15لیے سٹی آف برامپٹن اور رائل کینیڈیئن لیگون برانچز 
 

 کینڈل الئیٹ سروس
 7:30نومبر | شام  3اتوار، 

 اسٹیچوگیج پارک، ویٹرن 
 مین اسٹریٹ سأوتھ 45

 
 پریڈ اور یادگاری سروس

 10:55نومبر | صبح  10اتوار، 
 چنگواکوسی پارک، میموریئل پالزہ

 برامیال روڈ 9050
 

 سن رائز سروس
 7:55نومبر | صبح  11پیر، 

 میڈوویل سیمٹری چیپل
 میوس روڈ 7732

 
 پریڈ اور یادگاری سروس

 10:55نومبر | صبح  11پیر، 
 وہلینز اسکوائر، سینوٹیفکین 

 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ 2
 

 ۔یہاں کلک کریںریممبرنس ڈے کی تقریبات اور سڑکوں کی بندش کی مکمل فہرست کے لیے 
 
 

  

http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/8343/ed=20191111/st=0700/et=1200


 

 

 
 ٹرانزٹبرامپٹن 

 
 ریممبرنس ڈے ویکینڈ کے موقع پر برامپٹن ٹرانزٹ درج ذیل شیڈول کے مطابق چلے گی۔

 

  ،ویک ڈے سروس نومبر: 8جمعہ 

  ،سیچرڈے سروس نومبر: 9ہفتہ 

  ،سیچرڈے/ہالیڈے سروس نومبر: 10اتوار 

  ،ویک ڈے سروس نومبر )ریممبرنس ڈے(: 11پیر 
 

 کھلے رہیں گے۔کالرک اور سینڈل ووڈ سہولت گاہیں ریممبرنس ڈے پر بند رہیں گی۔تمام ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کأونٹرز 
 

سابقہ فوجی کی شناخت "وار ویٹرن پاس" یا درج ذیل میں  سابقہ فوجی ریممبرنس ڈے پر برامپٹن ٹرانزٹ پر بال معاوضہ سفر کر سکیں گے۔
 جیکٹ یا شناخت کے دیگر طریقےسے کسی چیز سے کی جا سکتی ہے: میڈلز، فوجی ٹوپی، یونیفارم، 

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

سفر کی  مالحظہ کریں۔ nextride.brampton.caپر براہ راست اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس 
 مالحظہ کریں۔ گوگل میپس www.triplinx.caمنصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے  

 
 ریکریئیشن برامپٹن

 
ڈراپ ان پروگرام کے تجدید شدہ شیڈولوں اور کام کے  ریممبرنس ڈے ویکینڈ کے موقع پر زیادہ تر تفریحی سہولت گاہیں کھلی رہیں گی۔

۔ مالحظہ کریں rampton.ca/recreationwww.bپر کال کریں یا 311اپنے مقامی تفریحی سنٹر یا گھنٹوں کے بارے میں جاننے کے لیے
 شہر کا ریکریئیشن ایڈمنسٹریشن آفس ریممبرنس ڈے پر بند رہے گا۔

 
 برامپٹن اینیمل سروسز

 
پر کال کریں  311پر یا  905.458.5800مزید معلومات کے لیے  برامپٹن اینیمل شیلٹر ریممبرنس ڈے پر بند رہے گا۔

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/animalservices یا
 

 برامپٹن الئبریری
 

 برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں ریممبرنس ڈے پر بند رہیں گی۔
 

مفت الئبریری کارڈ کے ذریعے کسی بھی وقت ای اپنی مطلوبہ چیزیں آن الئن طور پر بُک کریں اور کسی بھی برانچ پر واپس کر دیں۔اپنے 
 905.793.4636مالحظہ کریں یا  www.bramptonlibrary.ca مزید معلومات کے لیے بُکس اور مزید بہت کچھ سے لطف اندوز ہوں۔

 پر کال کریں۔
 

 
 

-30- 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
http://www.triplinx.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/recreation&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|1ef88b9b0c4c46be490a08d714fd373b|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637000950088518369&sdata=/yact8eTkRiyFWDFrt8YR0FY9lLotOJqQP09Vx/6k40=&reserved=0
http://www.brampton.ca/animalservices
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

