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  اقدامات اٹھا رہا ہےسٹی ٹھنڈا رکھنے کے لیے  وعمارتوں ک
 کے ضمنی قانون کے نفاذ کو معطل کرنے کی حمایت کرتی ہے۔  )حرارت( برامپٹن سٹی کونسل مناسب ہیٹ

 
میں ترمیم النے پر رائے دہی  92-240آج ایک ایمرجنسی اسپیشل کونسل میٹنگ میں، برامپٹن سٹی کونسل نے مناسب ہیٹ کے ضمنی قانون 

کی۔ یہ ترمیم کمشنر آف کارپوریٹ سروسز کو یہ اختیار فراہم کرتی ہے کہ کمشنر کی ہدایات کے مطابق خاص عرصے کے لیے منعقد 

تک کونسل کے غور کیے جانے  2018روکا جا سکتا ہے۔ کونسل نے عملے کو بھی مزید نظر ثانی اور اپریل کے نفاذ کو  (a) 2 سیکشن

 کے لیے ایک نظرثانی شدہ ضمنی قانون سامنے النے کی ہدایت کی ہے۔ ضمنی قانون کی سرگرمیوں کا نفاذ مزید اطالع تک معطل ہے۔ 
 

جون کے درمیان کے زیادہ  1ستمبر اور  15ہے کہ  یاس بات کا تقاضہ کرت( a) 2 ی سیکشنک 92-240مناسب ہیٹ کے ضمنی قانون 

ڈگری سیلسیئس تک کی معقول اور مناسب ہیٹ  20ٹھنڈے مہینوں کے دوران کرایے کی رہائشوں میں مالک مکان کی جانب سے کم از کم 
 اسی طرح کے قوانین الگو ہیں۔  فراہم کی جائے۔ یہ میونسپل ایکٹ سے اختیارات حاصل کرتا ہے۔ کئی میونسپلٹیوں میں

 
 مالک مکانوں کے لیے کسی مخصوص تاریخ تک اپنی ایئر کنڈیشننگ بند کرنے کا کوئی تقاضہ نہیں ہے۔  اس ضمنی قانون کے تحت

 
برامپٹن کے رہائشیوں کی حفاظت سٹی آف برامپٹن کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ موجودہ اور پیشگوئی کردہ بیرونی درجہ 

کانوں کے لیے لچک سٹی ان مالک م اس ضمنی قانون می ترمیم کے ذریعےطور پر زیادہ رہیں گے۔  غیر متوقعحرارت مستقبل قریب میں 
 منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔    ا شدید موسم میںخصوص   عمارتوں میں ہیٹ کوظاہر کر رہا ہے جو اپنی 

 
شہریوں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ تمام تفریحی مراکز اور الئبریری کی شاخیں عمومی اوقات کار کے دوران گرمی سے بچنے کے 

 دستیاب ہیں۔  بطور سہولت مقامات کے طور پر 
 

بیٹھنے کے رعایت گرمی سے بچنے کے تمام مقامات پر ایئر کنڈیشننگ، نلکوں اور فواروں پر پینے کے لیے دستیاب پانی اور بال ضرورت 
 تاکہ رہائشیوں کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیا جا سکے۔  ہیں موجود کردہ قوانین

 
می اوقات سے بڑھا دیا گیا ہے۔ رہائشیوں کو تیراکی کے مقامات اسپرے پیڈ کے کام کے اوقات کو لیبر ڈے کے موسم میں بند ہونے کے عمو

 کے لیے سٹی کی ویب سائیٹ دیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔  دیکھنے کے شیڈولز
 

 مالحظہ فرمائیں۔ www.brampton.caشدید گرمی کے عرصے میں ٹھنڈا رہنے کے حوالے سے مشوروں کے لیے 
 

 اقتباسات 
میرے لیے یہ بات صاف  -ا سبک رفتار رہنا ہو گاہمیں ایک شہر کے طور پر الزم   لمی موسمی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے"حالیہ عا
ایک کونسل کے طور پر رہائشیوں کو محفوظ رکھنا ہماری اولین ترجیح  ے کہ یہ مخصوص ضمنی قانون فرسودہ ہو چکا ہے۔واضح ہ

ے داروں کے بہترین مفاد میں اپنی فہم عامہ استعمال کریں۔ گرمی کی اس غیر یپر زور دیتی ہوں کہ وہ اپنے کرا ہے، لہذا میں مالک مکانوں
کو فعال رکھنے کی کوئی بھی فوری ضرورت نہیں ہے اور میں اپنے مالک مکانوں پر زور دیتی ہوں کہ وہ معمولی لہر کے دوران، ہیٹ 

 اگر ممکن ہو، تو ایئر کنڈیشننگ فراہم کریں۔" 
 میئر لنڈا جیفری -

 
اونچے  متوقع غیرایسے برامپٹن کے رہائشیوں کی حفاظت کونسل اور سٹی آف برامپٹن کے عملے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ 

ئرز اور نوجوان بچوں کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ ہم اپنے رہائشی مالک مکانوں ا سیندرجہ حرارت ہمارے انتہائی زد پذیر شہریوں، خصوص  
 بند کر دیں اور اگر ممکن ہو، تو ایئر کنڈیشننگ یونٹس کو چال دیں۔" نگہیں کہ وہ تمام عمارتوں میں ہیٹ دیتےپر زور 
 لز، چیئر، کارپوریٹ سروسزکونسلز گیل مائ -
 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89رہائش پزیر ہیں جو 
میں افتتاح  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

http://www.brampton.ca/EN/residents/Emergency-Measures/Pages/article.aspx/6/


 

 

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ temWilliam Osler Health Sysہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )
www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton  کو ٹوئٹر(Twitter) پر فالو کریں۔ 

 

 
 
 
  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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