
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 

 سروسز  ضروری غیر  سے وجہ  کی منسوخیوں  اور  بندشوں  شدہ توسیع  کی  سٹی  
 ہے   رہا  جا کیا معطل   پر طور  عارضی کو مالزمتوں  میں شعبوں  کے

 
  کی پروگراموں اور بندشوں شدہ توسیع کی گاہوں  سہولت میں ردعمل  کے  ( 19-)کوِوڈ  وائرس   کورونا – (2020 اپریل 17) آن برامپٹن،
  عملے میں خدمات   بنیادی غیر اور ضروری غیر ہوئے  کرتے  شروع سے  2020 اپریل 18 نے برامپٹن آف  سٹی سے،  وجہ  کی  منسوخی

  کیا فیصلہ  مشکل کا کرنے  معطل  پر طور  عارضی کو مالزمت  کی اراکین موسمیاتی اور  بےضابطہ  عارضی/  وقتی، وجز  2,000 تقریبًا کے
 ہے۔

 
ان  تو یہ ایک عارضی قدم ہے اور سٹی امید کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم کئی پروگرام اور خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہوں گے، 

 میں واپس بال لیا جائے گا۔کی خدمات مالزمین کو سٹی 
 

  سے  میں ان کہ  ہے  کرتا توقع اور ہے پرعزم  لیے کے  کرنے  فراہم  خدمات  معاونتی کو مالزمین والے  ہونے متاثر سٹی ،میں وقت  عبوری اس
 گے۔  ہوں اہل  لیے کے معاونت معاشی  سے جانب  کی  پروگرام بینفٹس کے  کینیڈا حکومت تر زیادہ

 
کہ    ہے اس ہفتے کی ابتداء میں، برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس اور پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ، سٹی نے اعالن کیا

کے مراکز میں تقریبات کے انعقاد کے لیے   روںمظاہ فنون کے سٹی کے تمام میلے، تقریبات، مظاہرے اور سٹی کی سہولت گاہوں اور  
کو ہونے والے اعالن کے بعد ہو رہا ہے، کہ سٹی   2020مارچ  27تک منسوخ رہیں گے۔ یہ اعالن  2020جوالئی  1پرمٹ  کےکمیونٹی 

 کی دیگر تمام سہولت گاہیں کورونا وائرس کے پھیالٔو کو روکنے میں مدد دینے کے لیے تاحکم ثانی بند رہیں گی۔ہال اور سٹی آف برامپٹن 
 

  اینیمل انفورسمنٹ، الء  بائی ٹرانزٹ، سروسز،  ایمرجنسی  اینڈ فائر بشمول:  گا، رکھے  جاری  کرنا فراہم  خدمات بنیادی اور  ضروری  سٹی
  پرمٹ/  کے عمارتوں درخواستیں، کی پالن سائٹ  سروسز، سیکورٹی کام،  کا فورسٹری  اینڈ پارک  بھال، دیکھ اور  آپریشن  ورکس سروسز، 
 درآمد۔ عمل تکنیکی انتظامی/ اور 311 درخواستیں،  کی پالننگ ریزوننگ  اور  (OPAs)  امینڈمنٹس پالن آفیشل معائنے،

 
  لیے، براہ کرم مالحظہ کریں:( کے FAQsحالیہ ترین اپ ڈیٹس اور کثرت سے پوچھے جانے والے سواالت ) 

www.brampton.ca/COVID19 
 

 اقتباسات 
 

  سٹی ہیں۔ رہے  پڑ  کرنے فیصلے  ضروری، مگر  مشکل، ہمیں میں نتیجے کے  جس  ہے، وقت  ترین مشکل  واال  آنے پیش کو  سٹی بالشبہ  "یہ
  ہے۔ گئی آ تبدیلی میں طریقے   کے فراہمی  کی خدمات   اور پروگراموں سے  جانب  ہماری  کہ  ہے مطلب کا  بندش اضافی کی  گاہوں سہولت  کی

 کمیونٹی اپنی ہمیں ہوئے  کرتے کم کو  اثرات منفی مدتی یلطو  کے وباء عالمی اس جو ہے، برقرار پر ردعمل استحکام  قابل  ایک  توجہ ہماری
 ہو۔"  بناتا قابل  کے کرنے فراہم  خدمات بنیادی اور ضروری کو  شہریوں اور رکھنے  محفوظ کو  سالمتی کی

 برامپٹن آف  سٹی میئر، برأون، پیٹرک -
 

  کر  کوشش کی کرنے  کم انہیں اور ہیں رہے  دے  ردعمل  کا  اثرات کئی کے بحران اس  پر  طور  فعال  ہم طرح،  کی تنظیموں تر  زیادہ کی  "ملک
  تک  خدمات معاونتی ضروری لیے  اپنے دوران کے  وقت اس پاس  کے  عملے کہ  ہیں پرعزم لیے  کے بنانے یقینی کو بات  اس  ہم ہیں۔ رہے

  اور  بندشوں میں ردعمل  کے  19-ڈکووِ   فیصلہ   مشکل یہ کہ گا  چاہوں کروانا دہانی یقین بھی کی بات  اس کو  لوگوں  تمام میں ہو۔  موجود رسائی
 ہیں۔"  حصہ  قدر  قابل  ایک کا ٹیم ہماری جو  کرتا، نہیں عکاسی  کی کارکردگی کی مالزمین متاثرہ یہ  اور ہے تنیجہ راست  براہ  کا منسوخیوں

 برامپٹن آف سٹی آفیسر، ایڈمنسٹریٹو چیف بیرک، ڈیوڈ -
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 
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