
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 

 کی گنجائش میں اضافے کے لیے طبی عملےکی ہنگامی حالت کے دوران  19-کوِوڈ نے برامپٹن 
 دیمعاونت کی درخواست کر  

 
کی ہنگامی  19-آج میٹنگ کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے اہل، غیر ملکی تربیت یافتہ ڈاکٹرز کی کوِوڈ  – ( 2020اپریل  8برامپٹن، آن )

نگہداشت صحت کی مقامی گنجائش کو بڑھانے میں مدد   تے ہوئے کرنے کی درخواستوں کی حمایت کرحالت کے دوران صف اول پر کام 
 دینے کے لیے ہدایات کی منظوری دے دی۔ 

 
۔ سٹی پورے اونٹاریو ر دی ہےانب سے لکھے گئے خطوط کی توثیق کنے میئر پیٹرک برأون اور کونسلر شارمین ولیمز کی جسٹی کونسل 

کرے گا، جس میں اونٹاریو کے وزیر صحت اور پریمیئر آف اونٹاریو  شیئرکی میونسپلٹیوں اور ٹأون شپس کے ساتھ کونسل کی قرارداد بھی 
      رخواست کی جائے گی۔کو خطوط لکھ کر معاونت کی د

   
کے  اور تنظیمیوں  آجروں  کوشتہ روز اپنے نئے آن الئن ٹول، جو صف اول کے ماہر کارکنان ذحکومت اونٹاریو کی جانب سے گ  ،نسلکو

 م ہے۔کے خالف لڑائی میں ایک انتہائی اہم قد 19-ہے کہ یہ کوِوڈ  یہے اور سمجھت  یتا ہے، کے اعالن کا خیر مقدم کرت ساتھ مربوط کر
 

مارچ کو سٹی کونسل کے ساتھ مشاورت کے بعد اور سٹی کی ایمرجنسی منیجمنٹ ٹیم کی سفارش پر، میئر پیٹرک برأون نے سٹی کے   24 
۔ اس کے بعد سے، سٹی نے کمیونٹی کی صحت و  یا تھامیں ہنگامی حالت کا اعالن ک ایمرجنسی منیجمنٹ پالن کے تحت سٹی آف برامپٹن

 ۔ئے ہیںی اور بےمثال اقدامات اٹھامحفوظ رکھنے میں مدد دینے کے لیے فورسالمتی کو 
 

 لنکس 

 یاکے ردعمل میں ہنگامی حالت کا اعالن ک 19-سٹی آف برامپٹن نے کوِوڈ – 2020مارچ  24 •

 کے خالف ردعمل کے حوالے سے سٹی آف برامپٹن کی اپ ڈیٹ  19-کوِوڈ  –اپریل  7 •
 

 اقتباسات 
 

کی ہنگامی حالت میں محاذ   19-"پورے صوبے اور برامپٹن میں، ایسے ہزاروں غیر ملکی تعلیم یافتہ ڈاکٹر اور نرسیں موجود ہیں، جو کوِوڈ
اور مدد کرنے کے لیے تیار اور رضامند ہیں۔ جیسا کہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ہر روز بڑھنا جاری ہے، ہم ان قابل لوگوں کی   پر اترنے

 یہ زندگیاں بچانے کا معاملہ ہے۔"کیونکہ  –صالحیتوں کو استعمال نہ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

 
ہمارے  بھی رہا ہے۔ ہم اب دوسرے شہروں اور قصبوں کو پکار رہے ہیں کہ وہ  حاصل کر مقام   ءرہنماایک میں  عظیم مقصد"برامپٹن اس 
۔ اس عالمی وباء سے لڑنے کے لیے ہر روز سامنے آنے والے نگہداشت صحت کے ماہرین ہماری تعریف کے مستحق  جائیں  ساتھ شامل ہو

کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں اہل، غیر ملکی تربیت یافتہ ڈاکٹرز کو دور رکھنے کی بجائے ان کے ساتھ صف اول   ہیں، مگر انہیں ہماری مدد
 کے انہیں وہ مدد فراہم کرنی ہو گی، جس کی انہیں ضرورت ہے۔"  ہو میں شامل 

  ، سٹی آف برامپٹن8اور  7شارمین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
 

 
-30-     

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
ی اور ماحولیاتی 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 ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر
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