
 
 

 

 

 کا چھٹیوں کا سیزن 2019برامپٹن میں 
 

آنے والے چھٹیوں کے سیزن کے دوران سٹی آف برامپٹن کے کئی دفاتر بشمول سٹی ہال کو بروز منگل،  – (2019دسمبر  16برامپٹن، آن )
بجے تک عوام کے لیے بند کر دیا  8:30کو صبح  2020جنوری  2بجے سے بروز جمعرات، مورخہ  12کو دن  2019دسمبر  24مورخہ 

 جائے گے۔
 

شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے الئسنس کے لیے درخواست دینے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور پرمٹس کے لیے 
کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف  درخواست نہیں دے سکیں گے۔ کئی خدمات معمول کے مطابق اپنا

 برامپٹن بائی الء انفورسمنٹ۔
 
چھٹیوں کے سیزن کے دوران کوڑا اٹھانے کے حوالے سے کوئی چھوٹ نہیں ہو گی۔ رہائشی کوڑا اٹھانے کا اپنا کیلنڈر بھی دیکھ سکتے ہیں 

 مالحظہ کر سکتے ہیں۔ www.peelregion.ca/wasteیا مزید جاننے کے لیے 
 

رہائشیوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اگر ان کے پاس پارکنگ کی اجازت موجود ہو، تو برف باری کی صورت میں یہ غیر مٔوثر ہو  
 پر جائیں۔ www.brampton.caجائے گی۔ مزید معلومات کے لیے 

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

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

 
 برامپٹن ٹرانزٹ

 برامپٹن ٹرانزٹ چھٹیوں کے سیزن کے دوران درج ذیل شیڈول کے مطابق چلے گی:

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2019دسمبر  24منگل : 

  ،اتوار/چھٹی کے دن کی سروس2019دسمبر  25بدھ : 

  ،سیچرڈے سروس: 2019دسمبر  26جمعرات 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2019دسمبر  27جمعہ : 

  ،سیچرڈے سروس2019دسمبر  28ہفتہ : 

  ،اتوار/چھٹی کے دن کی سروس2019دسمبر  29اتوار : 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی 2019دسمبر  30پیر 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2019دسمبر  31منگل : 
 بجے کے بعد شروع کی جائے گی۔ 7چند روٹس پر توسیع شدہ سروس اور تمام روٹس پر مفت نیو ایئرز ایوو کی سروس شام 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2020جنوری  1بدھ : 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2020جنوری  2جمعرات : 

  ،ویک ڈے کی سروس میں کمی2020جنوری  3جمعہ : 

  ،سیچرڈے سروس: 2020جنوری  4ہفتہ 

  ،اتوار/چھٹی کے دن کی سروس2020جنوری  5اتوار : 
 

 یاد رکھیں:

 199 UTM ( کا دوبارہ آغاز  200ایکسپریس اور اسکول روٹ )جنوری سے ہو گا 6سیریز والے 

  پر کال کریں یا  905.874.2999روٹ اور شیڈول کی مکمل معلومات کے لیےwww.bramptontransit.com  مالحظہ
  کریں۔

 یوائس پر اگلی بس کے حقیقی اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈnextride.brampton.ca  مالحظہ
 کریں۔یا گوگل میپس مالحظہ  www.triplinx.caکریں سفر کی منصوبہ بندی کے مزید ٹولز کے لیے 

 
 

http://www.peelregion.ca/waste
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.triplinx.ca/


 

 

 
 برامپٹن الئبریری

ر الئبریریوں کی تمام شاخیں )چنگواکوسی برانچ، سائرل کالرک برانچ، فور کارنرز برانچ، گور میڈوز برانچ، مأونٹ پلیزینٹ ویلج برانچ او
 سأوتھ فلیچرز برانچ اور سپرنگ ڈیل برانچ( درج ذیل اوقات میں بند رہیں گی:

  ،2019دسمبر  24منگل 

  ،2019دسمبر  25بدھ 

  ،2019دسمبر  26جمعرات 

  ،2019دسمبر  31منگل 

  ،2020جنوری  1بدھ 
 

 مالحظہ کریں۔ www.bramptonlibrary.caپر کال کریں یا  311پر یا  (793 (905-4636مزید معلومات کے لیے 
 

 برامپٹن ریکریئیشن
 اسکیٹنگ کے بیرونی رنکس

برف بننے اور قائم رہنے کے لیے درجہ حرارت کو زیادہ اوقات کے لیے نقطہ  اسکیٹنگ کے بیرونی رنکس کا افتتاح موسم پر منحصر ہے۔
دسمبر سے  16انجماد سے نیچے رہنا چاہیے۔ گیج پارک، چنگواکوسی پارک اور مأونٹ پلیزنٹ کے سکیٹنگ کے بیرونی رنکس مورخہ 

 ھلنے کے لیے شیڈول کیے گئے ہیں۔دسمبر کے ہفتے کے دوران ک 23کھلے ہیں۔ گور میڈوز آٔوٹ ڈور کوورڈ سکیٹنگ ِرنک 
  

سٹی موجودہ طور پر تین مفت بیرونی سکیٹنگ رنکس کو چال رہا ہے: چنگواکوسی پارک سکیٹ ٹریل، مأونٹ پلیزنٹ آٔوٹ ڈور سکیٹنگ 
 رنک اور گیج پارک آٔوٹ ڈور سکیٹنگ ٹریل۔ گور میڈوز آٔوٹ ڈور کوورڈ سکیٹنگ رنک پر فیسوں کا اطالق ہو گا۔

 
 دستیاب ہے۔ یہاںمزید معلومات 

 
سکیٹنگ کے اندرونی رنک سال بھر کھلے رہتے ہیں۔ ڈراپ ان شیڈولوں اور لرن ٹُو سکیٹ کی نشستیں کے بارے میں معلومات  

www.brampton.ca/recreation پر دستیاب ہے۔ 
 

 مأونٹ چنگواکوسی: اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اور ٹیوبنگ
دسمبر سے شروع کرتے ہوئے )اگر موسم اجازت دے( برامپٹن کی اپنی اسکی، سنوبورڈ اور ٹیوبنگ ہل کی  27اپنا سامان باندھیں اور 

ڈھلوانوں پر چلنے آ جائیں۔ ایک اسکی یا اسنوبورڈ کی نشت کے ذریعے اپنی مہارتوں کو بہتر بنائیں اور کوزی چیلٹ میں گرم ہوں۔ سکی 
 ر برامیال روڈ کے کونے میں ہے۔چیلٹ میں داخلے کی جگہ سنٹرل پارک ڈرائیو او

  
 دستیاب ہے۔ یہاںمزید معلومات 

 
 پارک میں کرسمس

دسمبر کو، خاندان چنگواکوسی پارک میں چھٹیوں کی خوشی سے بھرے دن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سرگرمیوں میں  21بروز ہفتہ، 
 سانتا کے ساتھ ناشتہ، جنجر بریڈ سے گھر بنانا اور ُککی کو سجانا شامل ہیں۔ منتخب شدہ سرگرمیوں کے لیے رجسٹریشن درکار ہو گی۔

 
 دستیاب ہے۔ یہاںمزید معلومات 

 
 
 
 
 

 برامپٹن اینیمل سروسز 
شیلٹرز میں موجود پالتو جانوروں کو کھلونے یا  چھٹیوں کے اس سیزن کے دوران ضرورت مند جانوروں کو سہارہ دینے کو ذہن میں رکھیں!

کوئی بھی  مالحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاںرسدات فراہم کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد برامپٹن اینیمل سروسز کی ایمازون ِوش لسٹ 
بیمار اور زخمی جانوروں کو  ( فنڈ کی معاونت کر سکتا ہے جو کہHOPEشخص نقد عطیات دے کر بھی ہیلپنگ آرفنڈ پیٹس ان ایمرجنسیز )

کو عطیہ کیا  HOPEایمرجنسی طبی نگہداشت دیتی ہے تاکہ اِن جانوروں کو پیار کرنے والے گھروں میں جگہ مل سکے۔ آپ کی جانب سے 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptonlibrary.ca/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Chinguacousy-Park/Pages/Ching-MtChing.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/120/


 
 

 

 

 پر مزید جانیں اور آن الئن عطیہ کریں۔ یہاں جانے واال ہر پیسہ براہ راست جانوروں کی نگہداشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
 

 2020برامپٹن میں نیو ایئرز ایوو 
کو گارڈن اسکوائر میں برامپٹن کی نئی سال کی خوشیوں بھری تقریبات میں ہمارے ساتھ شامل ہوں!  2019دسمبر  31بروز منگل، مورخہ 

( مل کر اس تقریب کا آغاز کریں گے۔ جو لوگ نئے سال کا جشن جلدی منانا چاہتے Shemکے میزبان شیم ) KISS 92.5ڈی جے فزا اور 
ا۔ ونگ نائیٹ جو ٹورانٹو میں ہِپ ہاپ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بجے ہو گ 9ہوں، اُن کے لیے آتش بازیوں کا مظاہرہ رات 

R&B  بجے تک جاری  9:15کی دہائی کی کالسیکی موسیقی میں مہارت رکھتے ہیں، کے ساتھ براہ راست تفریح رات  90کا کوور بینڈ جو
بجے کے فوًرا بعد اسٹیج  11کے ہیڈ الئنر میجک! رات  2020وو ( ایوارڈ جیتنے واال بینڈ اور برامپٹن نیو ایئرز ایJUNOرہے گی۔ ُجونو )

 سنبھال لیں گے اور آدھی رات کے وقت الٹی گنتی اور آتش بازی کے دوسرے مظاہرے تک شائقین کا لہو گرماتے رہیں گے۔
 

وں کی ایک ڈانس پارٹی، بجے تک پیش کی جائے گی، جس میں سٹی ہال میں بچ 9سے رات  6:30سٹی ہال میں خاندان دوست تفریح شام 
 میجک شو، دستکاریاں اور تصاویر بنانے کے مواقع ہوں گے۔

 
  دستیاب ہے۔ یہاں مزید معلومات

 
 آتش بازیوں کے مظاہرے

پرائیویٹ پراپرٹی پر بغیر کسی پرمٹ کے چھوٹی حد نئے سال کی شام، چھٹیوں کے ان چار منظور شدہ دنوں میں شامل ہے جن کے دوران 
فٹ( سے کم  10والی آتش بازیاں چالئی جا سکتی ہیں۔ چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیں جب چالیا جائے، تو وہ تین میٹر )

م کی آتش بازیاں برامپٹن میں بین شدہ ہیں۔ سٹی دوری تک جاتی ہیں )مثال فأونٹینز، ویلرز، گرأونڈ سپنرز، سپارکلرز(۔ دیگر تمام راکٹ کی قس
نے رہائشیوں کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی امالک پر آتش بازیاں استعمال کر

 ۔مالحظہ کریں rampton.ca www.bمزید معلومات کے لیے  کی اجازت نہیں ہے۔
 

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

 آپ کے پاس آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا کوئی برتن یا چلتے ہوئے پانی کی کوئی الئن الزمی طور پر موجود ہونی چاہیے 

  ہاتھ میں سپارکلر کے عالوہ دیگر کوئی آتش بازی ہر گز نہ جالئیں یا پکڑیں نہیںکبھی بھی اپنے 

 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 
 

 رز ایوو لیویمیئر کی نیو ایئ
بجے تک اس جشن کے استقبال کی دیرینہ روایت کا  7سے  4کو سٹی ہال کے ایٹریئم میں شام  2020جنوری  2بروز جمعرات مورخہ 

حصہ بنیں! شرکاء کو میئر اور کونسل کے ممبران سے مالقات، میئر کے ساتھ تصاویر بنوانے اور ہلکی ریفریشمنٹ سے لطف اندوز ہونے 
 کا موقع ملے گا۔

 
 دستیاب ہے۔ یہاںمزید معلومات 

 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Donations.aspx
http://www.brampton.ca/newyearseve
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/8416/ed=20200102/st=1600/et=1900
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
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