
 
 

 

 

 2017 جون 16
 

 ٹن میں کینیڈا ڈے پسٹی آف برام
 

جوالئی کو بند رہے گا۔ اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی  3مورخہ  پیر بروز کینیڈا ڈے کے سلسلے میں ،برامپٹن سٹی ہال

کے لیے درخواست دینے، غلط پارکنگ  سنسکر شادی کے الئجا یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ شہری اس وقت کے دوران خود 

 www.brampton.caات کے لیے، برائے مہربانی پر جرمانہ بھرنے اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ آن الئن انتخاب

 ۔مالحظہ کریں

 
بائی الء انفورسمنٹ۔ سٹی آف برامپٹن کی  اور نسی سروسزیکئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرج

مالحظہ  www.brampton.caکال کریں یا پر  311سروسز میں ردوبدل اور بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 

 ۔کریں

 
 منائے گا: سڑکوں کی بندش فیسٹیول" 150کینیڈا "برامپٹن 

حصے بند  چندسڑکوں کے  قرب و جوار میں کچھ مخصوصپارک کے  کوسےچنگوا کی تقریبات کے سلسلے میں،ے ڈجوالئی کو کینیڈا  1

 گے۔  رہیں
 

 گی:            رہیںبجے تک بند  1رات  2017 جوالئی 2 تابجے  10صبح  کو جوالئی 1درج ذیل سڑکیں 

  تکبرامیلیا روڈ  تاو  یسنٹرل پارک ڈرائ ،سٹریٹاکوئین 

 

 گی: رہیںرات  تک بند آدھی  کو 2017جوالئی  2 تابجے  9صبح کو جوالئی  1درج ذیل سڑکیں 

   سٹ روڈ یگولڈ کر تا  برامیلیا روڈ ،ڈ روڈوو گڈ 

 
 گی: رہیںبجے تک بند  8 تا شامبجے  10صبح  کو جوالئی 1درج ذیل سڑکیں 

 برامیلیا روڈ تا رڈویل بولیو ( گلینویسٹ بأونڈ لینز)صرف   ،سٹریٹاوئین ک 

 و یسنٹرل پارک ڈرائ تا( ڈکسی روڈ  ایسٹ بأونڈ لینز)صرف  ،سٹریٹاوئین ک 

 

 گی: رہیںرات تک بند آدھی  کو 2017جوالئی  2 تابجے  8 شام کو جوالئی 1درج ذیل سڑکیں 

 برامیلیا روڈ تا ڈویل بولیور )دونوں سمتوں میں( گلین ،سٹریٹاوئین ک 

 ڈرائیوسنٹرل پارک تا)دونوں سمتوں میں( ڈکسی روڈ   ،سٹریٹاوئین ک 

 و یسنٹرل پارک ڈرائ تا نگٹن روڈ س   نک   )دونوں سمتوں میں(، برامیلیا روڈ 

 روڈ ورہین تا نگٹن روڈس   ن)دونوں سمتوں میں( ک   ،ویسنڑل پارک ڈرائ 

 

 گی: رہیںبجے تک بند  10:30رات  تا 9:30کو رات  2017 جوالئی 1درج ذیل سڑکیں 

 برامیلیا روڈ  تا( انٹرسیکشنڈیل کریسنٹ )آخری جنوبی  لہ ئیو،سنڑل پارک ڈرا 

 
 حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شٹل کے مقامات میں شامل ہیں: کیسے فائدہ اٹھانے  کی پیشکش برامپٹن ٹرانزٹ شہریوں کو مفت شٹل سروس

 

  سٹیشنا گومأونٹ پلیزنٹ 

  نٹی کامن ٹرمینلیٹر 

 گور میڈوز کمیونٹی سنٹر 

 ڈن کالجیریش 

 
 
 



 

 

 
 

 ٹرانزٹ سروسبرامپٹن 
 ہو گا: درج ذیلول نڈ کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ کا شیڈکینیڈا ڈے ویک ای

  سٹور بند رہیں گےاٹرانزٹ  –رڈے سروس چجوالئی: سی 1ہفتہ،  -کینیڈا ڈے 

  ،ٹرانزٹ سٹور کھلے رہیں گے –رڈے سروس چجوالئی: سی 3پیر 

 
حقیقی کے  وںمالحظہ کریں یا بس www.bramptontransit.comپر کال کریں۔  905.874.2999ول کی معلومات کے لیے روٹ اور شیڈ

 پر جائیں۔  www.nextride.brampton.caسے  ڈیوائس موبائل یت کی معلومات کے لیے اپنااوق

 
 فائر ورک سیفٹی

ی کت کرنے کی حوصلہ افزائی کمیں شر کے مظاہرے ہونے والی آتش بازی میں پارک ےبجے چنگواکوس 10جوالئی کو رات  1رہاشیوں کی 

 ۔ جاتی ہے
 

جس میں ذاتی امالک پر اجازت کی ضرورت کے  کینیڈا ڈے سال کے ان چار منظور شدہ دنوں میں سے ایک ہے،: استعمال کنندگانفائرورک 

فٹ( سے  10جب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر ) بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی کی اجازت ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیں

کی آتش بازیاں برامپٹن میں بین شدہ ہیں۔ سٹی  ساماقدیگر تمام جاتی ہیں )مثال فأونٹینز، ویلرز، گرأونڈ سپنرز، سپارکلرز(۔ راکٹ کی  ی پرکم دور

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

  کی اجازت نہیں ہے۔
 

 پر الزمی عمل کرنا چاہیے: حفاظتی احتیاطی تدابیرکو ان اپنی امالک پر چھوٹی حد والی آتش بازیاں استعمال کرتے ہوئے، آپ 

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

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

 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 

 
سے پہلے  جاری کرنےبیچنے کا الئسنس سامان  آتش بازی کو س کے فروخت کنندگان برامپٹن نے فائر ورکاس سال : فروخت کنندگانفائر ورک 

کی لسٹ کینیڈا  فروخت کنندگانمیں کینیڈا ڈے پر فائر ورک بیچنے کے لیے الئسنس یافتہ  برامپٹنایک الزمی ساالنہ کورس متعارف کرایا ہے۔ 

 کر دی جائے گی۔ ٹٹ پر پوسیشہر کی ویب سائ سے پہلے ڈے
 

  https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4سیفٹی ویڈیو  سورک فائر
Enforcement/Pages/FAQs-Law-http://www.brampton.ca/EN/residents/By-ایف اے کیوز  سورک فائر

Fireworks.aspx 
 
 

 کریں ظہمالح www.brampton.caپر کال کریں یا  311 ےڈے کے جشن کے متعلق معلومات کے لی اشہر کے کینیڈ
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