
 
 

 

 

 2016مارچ  18

 

 کا ایسٹر ویک اینڈ 2016میں  (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
 

 25( کے موقع پر Easter Monday( اور ایسٹر منڈے )Good Fridayگڈ فرائی ڈے )( Brampton City Hallبرامپٹن سٹی ہال )

سی سروسز دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول  بہتطرف سے فراہم کردہ سٹی کی جس کے نتیجے میں   بند رہے گامارچ کو  28اور 

 سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔

 

شہری شادی کے الئیسنس کے لیے درخواست دینے غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور بلڈنگ پرمٹ کے لیے درخواست دینے کا 

 http://www.brampton.caکام سٹی ہال جا کر نہیں کر سکیں گے۔ آن الئن آپشنز کے لیے مالحظہ کریں 

 

 By-law( اور بائی ال انفورسمنٹ )Fire and Emergency Servicesمتعدد سروسز بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

Enforcement( معمول کے مطابق کام کرتی رہیں گی۔ سٹی آف برامپٹن )City of Brampton کی سروسز میں ردوبدل یا بندش )

 http://www.brampton.caپر فون کریں یا مالحظہ کریں  311کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

 

 آمدورفت کی سروسز

 ( کا شیڈول حسب ذیل ہو گا:Brampton Transitایسٹر ویک اینڈ کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ )

 

 25  :مارچ( گڈ فرائی ڈےGood Friday) – اتوار/چھٹی کے دن والی سروس 

 26  ہفتے کے دن والی سروس –مارچ: ہفتہ 

 27 ( مارچ: ایسٹر سنڈےEaster Sunday )– اتوار کے دن والی سروس 

 28  :مارچ( ایسٹر منڈےEaster Monday) – )روزانہ کے معمول والی سروس )سکولوں والے روٹ بند رہیں گے 

 

 ( کو بند رہیں گے۔Easter Sundayایسٹر سنڈے )اور  (Good Fridayگڈ فرائی ڈے )ٹرانزٹ سٹورز 

 

 www.bramptontransit.comپر کال کریں یا مالحظہ کریں  905.874.2999معلومات کے لیے  کے متعلقروٹ اور شیڈول 

( کا استعمال کریں۔ اگلی بس کے Next Rideاس وقت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نیکسٹ رائیڈ ) اور اگلی بس کے متعلق

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

 

 تفریح

کی تفصیالت کی تصدیق کے لیے براہ مہربانی اپنے مقامی زیادہ تر تفریحی سہولیات ایسٹر ویک اینڈ پر کھلی رہیں گی۔ پروگرام 

 ۔www.brampton.caپر کال کریں یا مالحظہ کریں  311( پر فون کریں، recreation centreریکری ایشن سنٹر )

 

 مارچ کو بند رہے گا۔ 28اور  25 (Recreation Administration Officeسٹی کا ریکری ایشن ایڈمنسٹریشن آفس )
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