
 

 

Ngày Gia Đình Năm 2020 tại Brampton 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 11 tháng 2 năm 2020) – Ngày Gia Đình là ngày để nhìn nhận tầm quan 
trọng của gia đình trong cộng đồng của chúng ta và cư dân được khuyến khích dành thời gian với 
những người thân yêu của họ! 

Năm nay, Ngày Gia đình diễn ra vào thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020 và do đó, một số dịch vụ của 
Thành Phố sẽ không hoạt động hoặc sẽ hoạt động ở mức dịch vụ giảm. 

Tòa Thị Chính Brampton sẽ đóng cửa vào Ngày Gia Đình. Cư dân sẽ không thể trực tiếp đăng ký giấy 
kết hôn, đặt lễ cưới dân sự, trả tiền phạt đậu xe hoặc đăng ký cấp phép hoặc gia hạn hoặc đăng ký giấy 
phép kinh doanh trong thời gian này. 

Một số dịch vụ sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, bao gồm Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp (Fire and 
Emergency Services), Thực Thi Pháp Luật (By-law Enforcement) và Kiểm Soát Động Vật (Animal 
Control) của Thành Phố Brampton. 

Cư dân có thể gọi 311 hoặc 905.874.2000 (bên ngoài Brampton), sử dụng ứng dụng Brampton 311 (có 
sẵn trên App Store hoặc Google Play) hoặc email đến 311@brampton.ca đối với bất kỳ thắc mắc nào. 
Chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 cho bất kỳ vấn đề nào của Thành Phố Brampton hoặc Vùng Peel bao 
gồm đậu xe, thu gom rác, chương trình giải trí, v.v. 

Giao Thông Vận Tải Brampton 

Giao Thông Vận Tải (Transit) Brampton sẽ cung cấp Dịch Vụ Chủ Nhật/Ngày Lễ vào Ngày Gia Đình. 
Các quầy dịch vụ khách hàng tại các nhà xe của chúng tôi sẽ đóng cửa. 

Để biết thông tin về lộ trình và lịch trình, vui lòng gọi 905.874.2999 hoặc truy cập 
www.bramptontransit.com. Để biết thông tin chuyến xe buýt tiếp theo trong thời gian thực, hãy truy cập 
nextride.brampton.ca trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác của bạn. Để dùng các công 
cụ lập kế hoạch chuyến đi khác, hãy truy cập www.triplinx.ca hoặc Google Maps. 

Giải Trí Brampton 

Tham gia với chúng tôi vào Ngày Gia Đình để có nhiều hoạt động vui vẻ, thân thiện với gia đình tại 
trung tâm cộng đồng khu phố của bạn. Xem trực tuyến lịch trình đầy đủ của các hoạt động 
tại www.brampton.ca/recreation.  

Dịch Vụ Động Vật Brampton 

Nơi Trông Giữ Động Vật (Animal Shelter) Brampton sẽ đóng cửa vào Ngày Gia Đình. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng gọi 905.458.5800 hoặc 311 hoặc truy cập www.brampton.ca/animalservices. 

Thư Viện Brampton 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976469106&sdata=tsbA/my0uIkgyCAhwypnbgSdbD/CrFH+mpEcRbJIiDE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.triplinx.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976479097&sdata=jO/4/C45m5HtWGrE8RriccakjaPrEAjsajAOWmJ2FHs=&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

Tất cả chi nhánh của Thư Viện (Library) Brampton sẽ đóng cửa vào Ngày Gia Đình. Là một phần của 
Ngày Gia Đình, hãy thử phát trực tuyến phim và nhạc hoặc đọc một cuốn sách điện tử! Để biết thêm 
thông tin về các sản phẩm, chương trình và dịch vụ điện tử của chúng tôi, vui lòng truy 
cập www.bramptonlibrary.ca hoặc gọi 905.793.4636. 
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 LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
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