
 
 

 

 

 2016نومبر  1

 

 (Remembrance Day( میں ریممبرنس ڈے )Bramptonبرامپٹن )

 
کو ریممبرنس ڈے  2016نومبر  11جمعہ،  نے اتوار، 609اور  15، برانچ نمبر (Royal Canadian Legion)رائل کینیڈین لیجین 

(Remembrance Day منانے کے سلسلے میں مختلف قسم کے پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ اس سلسلے میں پریڈز اور سروسز کا )شیڈول 

 درج ذیل ہے: 
 

 نومبر 11جمعہ، 
 (Mavis Roadوس روڈ )یم Meadowvale Cemetery centre)) 7732میڈو ویل سیمٹری وزیٹیشن سینٹر

 ( 609اور  15( )برانچ Sunrise Serviceسن رائز سروس ) – 7:55صبح 

 

ویلنگٹن سٹریٹ ویسٹ  2( Brampton City Hall) برامپٹن سٹی ہال (،Memorial Square Cenotaph)میموریل اسکویئر سینوٹاف 

(Wellington Street West )10:55 دن AM  پر– ( پریڈ اور یادگاری تقریبService of Remembrance 15( )برانچ ) 

 
 سڑکوں کی بندش: کے لیےموقع 

 نومبر 6(: اتوار، Remembrance Day Service and Paradeسروس اور پریڈ ) ریمیمبرنس ڈے
 بجے:  12رات  –  11:30صبح 

 ر روڈ )وہینHanover Road( سے کوین سٹریٹ ایسٹ )Queen Street East(تک سینٹرل پارک ڈرائیو )Central Park 
Drive :)صرف جنوب کی طرف جانے والی لینز 

 (سینٹرل پارک ڈرائیوCentral Park Driveسے ل )ور( کریسٹ اسٹریٹLaurelcrest street(ویسٹ ڈرائیو/)West Drive )

  لینز(: مغرب کی طرف جانے والی Queen Street Eastتک کوین سٹریٹ ایسٹ )
 

 بجے:  12رات  –  9:30صبح  نومبر 11(: جمعہ، Remembrance Day Service and Paradeسروس اور پریڈ ) ریمیمبرنس ڈے

 ( کوین سٹریٹQueen Street( سے کلیئرنس سٹریٹ )Clearance Streetتک مین اسٹریٹ ویسٹ ) (Main Street 
South  ) 

 و  ج اسٹریٹ ساارج( تھGeorge Street South( سے چیپل اسٹریٹ )Chapel Streetتک ویل )گٹن سٹریٹ )نWellington 
Street ویسٹ ) 

 

 آمدو رفت کی سروس
نومبر کو اپنی معمول کی سروس مہیا کرے گی۔ ٹرانزٹ اسٹورز کھلے رہیں گے۔ سابق  11( جمعہ Brampton Transitبرامپٹن ٹرانزٹ )

"وار ویٹرن ( پر بال معاوضہ سفر کر سکیں گے۔ ایک سابقہ فوجی کی شناخت Brampton Transitنومبر کو برامپٹن ٹرانزٹ ) 11فوجی 

 چیز سے کی جا سکتی ہے: ی"( یا درج ذیل میں سے کسWar Veteran Passپاس" )"

 وردی 

 تمغے 

 ٹوپیاں 

 بلیزر 

  شناخت کے دیگر طریقے 

 

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

کسی بھی سمارٹ فون یا  استعمال کریں۔  Next Rideراست معلومات کے لیے نیکسٹ رائیڈ ) آنے والی اگلی بس کے متعلق براہ

  پر معلومات حاصل کریں brampton.canextride.دیگر موبائل ڈیوائس پر اگلی بس کے متعلق چلتے پھرتے 

 
 
 

http://www.bramptontransit.com/
http://nextride.brampton.ca/


 

 

 سٹی ہال

نومبر کو بند  11( کے سلسلے میں جمعہ، Remembrance Day( ریممبرنس ڈے )Brampton City Hallبرامپٹن سٹی ہال )

 لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ شہری اس وقت کے دوران  رہے گا۔

یہ اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ بھرنے ، خود آ کر غلط پارکنگ پر جرمانہ دینے شادی کے الئسینس کے لیے درخواست

 پر دستیاب ہیں www.brampton.caالئین انتخابات سروسز حاصل کرنے کے لیے آن 

 
( سٹی Fire and Emergency Servicesکئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول: فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

( کی سروسز میں ردوبدل اور City of Bramptonٹی آف برامپٹن )س( By-law Enforcementآف برامپٹن بائی الء انفورسمنٹ )

 مالحظہ کریں  www.brampton.caپر کال کریں یا  311بندش کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 
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 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 رابطہ کارمیڈیا 

City of Brampton 
natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 | 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

