
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 

 کے ردعمل میں ہنگامی حالت کا اعالن کر دیا 19-سٹی آف برامپٹن نے کوِوڈ 
 

آج سٹی کونسل کے ساتھ مشاورت کے بعد اور سٹی کی ایمرجنسی منیجمنٹ ٹیم کی سفارش پر، میئر   – (2020مارچ  24برامپٹن، آن )
 ں ہنگامی حالت کا اعالن کر دیا۔کے تحت سٹی آف برامپٹن می  ایمرجنسی منیجمنٹ پالنپیٹرک برأون نے سٹی کے 

 
( کے پھیالٔو کو روکنے میں صوبہ اونٹاریو اور ریجن آف پیل کی کوششوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے ایک  19-یہ کرونا وائرس )کوِوڈ

 بڑا قدم ہے۔ 
 

کے اثرات کو روکنے میں مدد کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے زیادہ لچک اور رفتار فراہم کر کے   کرونا وائرسیہ اعالن سٹی کو 
 ہنگامی ردعمل کی موجودہ کوششوں میں معاونت فراہم کرے گا۔ 

 
مول  سٹی آف برامپٹن روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری بنیادی اور اہم خدمات فراہم کر کے عوام کی معاونت جاری رکھے گا، بش 

انفورسمنٹ، جو یقینی بناتی ہے کہ پورے شہر میں ہنگامی خدمات تک رسائی  اینڈ اور بائی الء  رانزٹ، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز برامپٹن، ٹ 
 دستیاب ہو۔ 

 
وں کے  کے حوالے سے خبر کے خالف اپنے ردعمل 19-سٹی برامپٹن کے رہائشیوں کو باخبر رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور کوِوڈ 

  فیس بک ،ٹوئٹرہمیں  مالحظہ کریں یا www.brampton.ca/COVID19فراہم کرتا رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے،  ہوتے ہی ب دستیا
 پر فالو کریں۔  انسٹاگرام اور

 
 اقتباسات  
 
کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے زیادہ لچک اور رفتار فراہم کر کے   19-آج کا اعالن سٹی کو کوِوڈ"

رہے   اٹھاہنگامی ردعمل کی موجودہ کوششوں میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ ہم اپنی کمیونٹی کی حفاظت کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات 
ہیں، لہذا اس وقت براہ مہربانی   ۔ ہم سب اس کے لیے ذمہ دارسے گریز نہیں کرے گااس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے ہیں اور سٹی 

 گھروں پر رہیں۔ ہم سب ایک شہر کے طور پر مل کر اس سے گزریں گے۔" 
 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن
 
مارچ کو   17پر فعال کیا، جسے  2مارچ کو درجہ  13کے ردعمل میں ہمارے ایمرجنسی رسپانس پالن کو  19-سٹی کی انتظامیہ نے کوِوڈ "

میجر ایمرجنسی پر بڑھا دیا گیا۔ آج کا اعالن سٹی کے عملے کو اس صورتحال کا مٔوثر طور پر اور تیزی سے ردعمل دینے کے   1درجہ 
سی کرتا ہے کہ سٹی اس معاملے اور ہمارے عملے اور اس عوام، جس کی ہم لیے اضافی مستعدی فراہم کرتا ہے اور اس بات کی عکا

 خدمت کرتے ہیں، کی حفاظت کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے۔" 
 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن
 

 لنکس 

 19-سٹی آف برامپٹن کوِوڈ •

 ( COVID-19نوول کرونا وائرس ) -پیل پبلک ہیلتھ  •

 ( COVID-19نوول کرونا وائرس ) -ری آف ہیلتھ منسٹ  پراوِنس آف اونٹیریو: •
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن کینیڈا 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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