
 
 

 

 

 2016جون  27

 

 (Canada Day) ( میں کینیڈا ڈےCity of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 
( یکم جوالئی کو کینیڈا ڈے کی وجہ سے بند رہے گا۔ اس دن سٹی کی بہت سی سروسز دستیاب نہیں Brampton City Hallبرامپٹن سٹی ہال )

ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ اس دوران شہری شادی کے الئیسنس کے لیے درخواست دینے غلط پارکنگ پر جرمانہ 

ل جا کر نہیں کر سکیں گے۔ آن الئن آپشنز کے لیے مالحظہ کریں بھرنے اور بلڈنگ پرمٹ کے لیے درخواست دینے کا کام سٹی ہا

www.brampton.ca 
 

( Fire and Emergency Servicesبہت سی سروسزمعمول کے مطابق کام کرتی رہیں گی جن میں شامل ہیں: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

 پر جائیں۔ www.brampton.caپر کال کریں یا  311(۔ مزید معلومات کے لیے law Enforcement-Byاور بائی الء انفورسمنٹ )
 

 کینیڈا ڈے کی تقریبات کے سلسلے میں راستوں کی بندش

( کے قریب واقع Chinguacousy Park( کی تقریبات کے سلسلے میں چنگ کوزی پارک )Canada Dayیکم جوالئی کو کینیڈا ڈے )

 کچھ سڑکوں کے کچھ حصے ٹریفک کے لیے بند رہیں گے۔
 

 مندرجہ ذیل سڑکیں یکم جوالئی کو صبح دس بجے سے لے کر آدھی رات تک بند رہیں گی:

 ( کوئین سٹریٹQueen St( سنٹرل پارک ڈرائیو )Central Park Drive( سے لے کر برامالی روڈ )Bramalea Roadتک ) 
 

 درجہ ذیل سڑکیں یکم جوالئی کو صبح نو بجے سے لے کر آدھی رات تک بند رہیں گی:من

 ( گڈ وڈ روڈGoodwood Road( برامالی روڈ )Bramalea Road( سے لے کر گولڈ کریسٹ روڈ )Goldcrest Roadتک ) 
 

 مندرجہ ذیل سڑکیں یکم جوالئی کو صبح دس بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک بند رہیں گی:

 ( کوئین سٹریٹQueen St( گلین ویل بلیوارڈ )صرف مغرب کو جانے والی لینز( )Glenvale Boulevard سے لے کر )

 ( تکBramalea Roadبرامالی روڈ )

 ( کوئین سٹریٹQueen St( ڈکسی روڈ )صرف مشرق کو جانے والی لینز( )Dixie Road سے لے کر سنٹرل پارک ڈرائیو )

(Central Park Driveتک ) 

 

 مندرجہ ذیل سڑکیں یکم جوالئی کو رات آٹھ بجے سے لے کر آدھی رات تک بند رہیں گی:

 ( کوئین سٹریٹQueen St( گلین ویل بلیوارڈ )دونوں سمتوں میں( )Glenvale Boulevard سے لے کر برامالی روڈ )

(Bramalea Roadتک ) 

 ( کوئین سٹریٹQueen St( ڈکسی روڈ )دونوں سمتوں میں( )Dixie Road( سے لے کر سنٹرل پارک ڈرائیو )Central 

Park Driveتک ) 

 ( برامالی روڈBramalea Road( کینسنگٹن روڈ )دونوں سمتوں میں( )Kensington Road سے لے کر سنٹرل پارک )

 ( تکCentral Park Driveڈرائیو )

 ( سنٹرل پارک ڈرائیوCentral Park Drive( کینسنگٹن روڈ )دونوں سمتوں میں( )Kensington Road سے لے کر ہینوور )

 ( تکHanover Roadروڈ )

 
 

( کی طرف سے فراہم کردہ مفت شٹل سروس Brampton Transitشہریوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن ٹرانزٹ )

 سے فائدہ اٹھائیں۔ شٹل مندرجہ ذیل مقامات سے چلے گی:
 

 ( ماؤنٹ پلیزنٹ گو سٹیشنMount Pleasant GO station) 

 ( ٹرینٹی کامن ٹرمینلTrinity Common Terminal) 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/


 

 

 ( گور میڈوز کمیونٹی سنٹرGore Meadows Community Centre) 

 ( ساؤتھ فلچرز سپورٹس پلیکسSouth Fletcher’s Sportsplex) 
 

پر کال  311( کی تقریبات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے Canada Dayسٹی کی طرف سے منعقد کردہ والی کینڈا ڈے )

 www.brampton.caکریں یا مالحظہ کریں 
 

 

 

 

 ( Brampton Transit Serviceبرامپٹن ٹرانزٹ سروس )

 ( کا شیڈول اس طرح سے ہو گا:Brampton Transit( والے ویک اینڈ کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ )Canada Dayکینیڈا ڈے )

  ،یکم جوالئی: اتوار/چھٹی کے دن والی سروسجمعہ 

  ،جوالئی: ہفتے کے دن کی معمول والی والی سروس 2ہفتہ 

 ،جوالئی: اتوار/چھٹی کے دن والی سروس 3اتوار 
 

 ( یکم جوالئی کو بند رہیں گے۔Transit Storesٹرانزٹ سٹورز )
 

اور اگلی  www.bramptontransit.comظہ کریں پر کال کریں یا مالح 905.874.2999روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے 

( کا استعمال کریں۔ اگلی بس کے متعلق Next Rideبس کے متعلق لمحہ بہ لمحہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نیکسٹ رائیڈ )

 پر مالحظہ کریں۔ nextride.brampton.caمعلومات سمارٹ فون یا کسی اور موبائل ڈیوائس پر چلتے پھرتے 
 

 تعلق احتیاطی تدابیرآتشبازی کے م

 ( میں آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔Chinguacousy Parkشہریوں کو رات دس بجے چنگ کوزی پارک )
 

شہریوں کی طرف سے کی جانے والی آتشبازی کے بارے میں بائی الز میں ممکنہ تبدیلیوں پر اس وقت سٹی کی طرف سے نظر 

یہ نظر ثانی مکمل نہیں ہو جاتی لوگوں کی طرف سے آتشبازی کا اجازت نامہ حاصل کرنے کی ہر  ثانی کی جا رہی ہے۔ جب تک

تک آن  2016جون  29( پر آتشبازی کرنے کے لیے Canada Dayدرخواست کا انفرادی طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ کینیڈا ڈے )

صرف ان عمارتوں کے لیے فراہم کیا جا سکتا ہے جن کا ماتھا کم الئن درخواست دیں۔ یہ اجازت نامہ مفت فراہم کیا جائے گا اور یہ 

 فٹ( چوڑا ہو۔ 60میٹر ) 18از کم 
 

اجازت نامے کے بغیر آتشبازی کرنا خالف قانون ہے۔ عوامی جگہوں جیسا کہ سٹریٹس، فٹ پاتھس، سکولوں کے میدان اور پارکس 

 میں آتشبازی کی اجازت نہیں۔


