
 

 

 
 اجراء فوری برائے

 

 کے دوران مقامی ریسٹورینٹس کی مدد کے لیے پیٹیو برامپٹن پروگرام 19-سٹی آف برامپٹن نے کوِوڈ 
 کا آغاز کر دیا 

 
میں داخل  2آج سے حکومت اونٹاریو ریجن آف پیل کو معموالت زندگی کو دوبارہ کھولنے کے مرحلہ  – (2020جون  24برامپٹن، آن )

۔ اس سکیں گے کھانا پیش کر کر ابیرونی جگہوں پر بیٹھ اپنے گاہکوں کو ریسٹورینٹس اور بارز س کے بعدہونے کی اجازت دے گی، ج
برامپٹن پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یہ پروگرام ریسٹورینٹس اور بارز کے لیے اپنی تبدیلی کو ممکن بنانے کے لیے، سٹی آف برامپٹن نے پیٹیو 

دہ بیرونی جگہوں کو توسیع دینے اور باہر اپنی جسمانی فاصلہ بندی کو برقرار رکھنا آسان بنائے گا۔ پیٹیو برامپٹن پروگرام کے ذریعے، زیا
 ا سکیں گے اور مقامی کاروبار کی معاونت کر سکیں گے۔  رہائشی گرمیوں کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر ج

 
( کی عالمی وباء کے اثرات سے ان 19-مقامی کاروبار برامپٹن کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سٹی کورونا وائرس )کوِوڈ

پرمٹس پر زیادہ تیزی سے عمل درآمد کو یقینی  کی بحالی میں ان کی مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پیٹیو برامپٹن پروگرام درخواستوں اور
 تک سائیڈ واک، پارکنگ الٹ اور کرب لین پیٹیوز پر فیسوں کی چھوٹ کو ممکن بنائے گا۔ 2021جنوری  1بنائے گا اور 

 
 بیرونی جگہوں کو توسیع دینے کے لیے دو انتخابات دستیاب ہوں گے:

ارضی پیٹیو اور یہ انتخاب نجی جگہ، بشمول پارکنگ الٹس، کے اندر نئی ع –نجی جگہ کے اندر پیٹیو کی عارضی توسیع  •
 کی موجودہ پیٹیو کی عارضی توسیع کو ممکن بنائے گا۔ رریسٹورینٹ اور با

یہ انتخاب میونسپل کی امالک، بشمول عوام کے چلنے  –کی جگہ یا عوامی راستے کے اندر پیٹیو کی عارضی توسیع  یلٹیمیونسپ •
 ائیڈ واکس( پر پیٹیو بنانے یا اس کو توسیع دینے کو ممکن بنائے گا۔کے راستے )س

 
عارضی پیٹیو کی صرف پہلے سے قائم شدہ ریسٹورینٹس، بارز اور کھانے پینے کے دیگر اداروں کو اجازت ہے۔ کاروباروں کے چلنے 

لیے پارکنگ کی جگہوں کو پارکنگ کے استعمال رجسٹریشن کا موجود ہونا الزمی ہے۔ معذور افراد کے  کے لیے ایک قابل قبول الئسنس/
اور رسائی کے لیے دستیاب رہنا چاہیے اور پیٹیو کی عارضی توسیع کو کسی مخصوص فائر روٹ یا سائیٹ ٹرائی اینگلز میں واقع نہیں ہونا 

 رکھی جانی چاہیے۔ برقرار بھی چاہیے۔ ریسٹورینٹ اور بار کے گاہکوں کے لیے معیاری پارکنگ کی جگہ کی ایک معقول تعداد
 

پر دستیاب ہے اور سٹی کلرک کے دفتر میں آن الئن جمع کروائی جا سکتی  ویب سائٹپیٹیو کی عارضی توسیع کے لیے درخواست سٹی کی 
ہے۔ درخواست پر نظرثانی کے عمل اور اوقات کو کورونا وائرس کی موجودہ عالمی وباء کے دوران عملے کی صحت و سالمتی کا تحفظ 

 کرتے ہوئے ریسٹورینٹ کے مالکان کے لیے آسان بنایا جائے گا۔
 

 مالحظہ فرمائیں۔ ہصفح اپیٹیو برامپٹن کے حوالے  سے مزید معلومات کے لیے، پرمٹ حاصل کرنے ک 
 

لیے وقف ہے۔ پیٹیو سٹی آف برامپٹن کمیونٹی کی کورونا وائرس سے مجموعی بحالی اور عملے اور رہائشیوں کی صحت و سالمتی کے 
برامپٹن یقینی بنائے گا کہ کاروبار جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات اور حکتم اونٹاریو کی جانب سے جاری کردہ عوامی صحت کی دیگر 

 ہدایات یا احکامات پر عمل کرتے ہوئے بحفاظت کام کر سکیں۔
 

 معاشی بحالی کی حکمت عملی 
ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پچھلے مہینے، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کی معاشی بحالی کی مقامی کاروبار برامپٹن کی معیشت میں 

حکمت عملی کو منظور کیا، جس میں چھوٹے کاروباروں، ریسٹورینٹس اور سیاحت کی مدد کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ اس حکمت عملی 
کے دوران اور اس کے بعد مقامی چیزیں  19-جو رہائشیوں کی کوِوڈ کے حصے کے طور پر، سٹی نے "سپورٹ لوکل" مہم کا آغاز کیا،
 دیکھنے، منتخب کرنے اور خریدنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔

 
 
 

 کے خالف ردعمل میں کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کی سٹی کی کوششوں کے متعلق مزید معلومات کے لیے 19-کوِوڈ
www.brampton.ca/COVID19  مالحظہ کریں یاCityBrampton@ کو ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ 

 
 اقتباسات
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بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ریسٹورینٹ اپنی بیرونی جگہیں کھول رہے ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ  میں آگے 2ہم مرحلہ  چونکہ"
ہم ان کی خدمات فراہم کرنے کی گنجائش کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اپنی جگہوں کو فوًرا بڑھانے میں معاونت فراہم کریں، جبکہ 

پبلک ہیلتھ اور صوبے کی جانب سے جسمانی فاصلہ بندی کی ہدایات پر عمل کریں۔ آئیں اس موسم  اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ پیل
گرما میں اپنے مقامی ریسٹورینٹس کی مدد کرتے ہوئے برامپٹن میں ہمارے پاس موجود کھانے پینے کی کئی زبردست بیرونی جگہوں کا 

 مکمل فائدہ اٹھائیں۔"
 ٹنپیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپ -

 
"ہمارے پاس اپنے متنوع شہر میں ریسٹورینٹس کی وسیع اقسام موجود ہیں۔ جبکہ ہم بحالی کی جانب بڑھ رہے ہیں، پہلے کہیں سے بھی اب 
یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ہم مقامی چیزوں کی حمایت کریں۔ پیٹیو برامپٹن پروگرام ہمارے مقامی ریسٹورینٹس کو زیادہ جگہ فراہم کرنے کے 

بنائے گا، تاکہ ہم ان کی کھانے پینے کی بیرونی جگہوں پر بیٹھ کر موسم گرما سے لطف اندوز ہوں اور نئے کھانے آزمائیں اور اپنے قابل 
 مقامی کاروباروں کی حمایت کریں۔"

 ؛ لیڈ، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس؛ سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
 

ریسٹورینٹس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ پیٹیو برامپٹن پروگرام کے ذریعے توسیع شدہ پیٹیو کے الئسنس کے لیے "میں اپنے مقامی 
درخواست دینے پر غور کریں۔ ہم کاروباروں کو ہماری کمیونٹی کے لیے محفوظ اور توسیع شدہ خدمات فراہم کرنے کے فوری طور پر قابل 

 کن ہو سکے سادہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔"بنانے کے لیے اس عمل کو جتنا مم
 ؛ لیڈ، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس؛ سٹی آف برامپٹن6اور  2مائیکل پیلیسچی، ریجنل کونسلر، وارڈز   -

 
"ہمارا ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتا رہا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو سہارا دینے اور 

کی صحت کو اولین ترجیح رکھنے کے درمیان درست توازن رکھتے ہوئے معموالت زندگی دوبارہ کھولنے کے ہر مرحلے کے لیے عوام 
رکھنے کے لیے پرعزم  آسانہمارے شہر کی پیٹیوز کا کھلنا ہماری بحالی کا ایک اہم عنصر ہے اور ہم اسے جتنا ممکن ہو سکے،  تیار ہوں۔

 ہیں۔"
 ؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ4اور  3مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
کی عالمی وباء کے جاری اثرات سے بحال ہونے کے دوران معاونت فراہم کرنے کے لیے  19-"کونسل اور عملہ مقامی کاروباروں کو کوِوڈ

ہیں۔ پیٹیو برامپٹن پروگرام کے تحت  رکھے ہوئے تحفظ کرنا بھی جاریعملے اور رہائشیوں کی صحت و سالمتی کا ہم پرعزم ہے، جبکہ 
سخت محنت کرے گا، تاکہ بارز اور ریسٹورینٹس دوبارہ سے ہماری کمیونٹی عملہ پرمٹس اور درخواستوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے 

  کو بحفاظت خدمات فراہم کر سکیں۔"
 مپٹنڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برا -

 
"فوری منظوریاں حاصل کرنا اس سال کئی ریسٹورینٹس کے لیے ایک اہم معاملہ ہے۔ سٹی آف برامپٹن پورے شہر میں ریسٹورینٹس کے 

بیرونی حصوں کی توسیع کی منظوری کو تیز کرنے کے لیے داد کا مستحق ہے۔ یہ پالیسی مقامی ریسٹورینٹس کو وباء کی وجہ سے 
کے اس موسم کے دوران اپنے گاہکوں کو بحفاظت خدمات فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ میئر، کونسل اور مختصر ہونے والے گرمیوں 

 عملے کا شکریہ۔"
 برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ، CEO ٹاڈ لیٹس، -
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

