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کھولنے اور سروسز کی بحالی کے   طور پرسٹی کی سہولت گاہوں کو محفوظ طریقے سے مرحلہ وار  
  منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے سٹی نے میئرز ورکنگ گروپ تشکیل دے گیا 

آج سٹی نے ایک میئرز ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا اعالن کیا ہے جو سٹی کی سہولت گاہوں کو محفوظ    -(  2020اپریل  22برامپٹن، آن )
ور متاثر شدہ پروگراموں اور سروسز کی بتدریج بحالی کے ایک تفصیلی منصوبے پر کام طریقے سے مرحلہ وار طور پر دوبارہ کھولنے ا

 کرنا شروع کرے گا جس میں کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ 

ورکنگ گروپ سٹی کی سہولت  ریجنل کونسلر مارٹن میڈیروس کی زیر نگرانی اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کی رہنمائی میں یہ 
گاہوں کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے محفوظ اور معقول طریقوں پر غور و فکر کرے گا۔ مرحلہ وار طور پر بحالی کے اس عمل کے  

  کی خصوصی ٹاسک فورسز کو رہنمائی فراہم کرے گا تاکہ رہائشیوں، کاروباری اداروں اور مالزمین کو ان کی 19-دوران یہ گروپ کووڈ
مطلوبہ معاونت میسر آتی رہے۔ یہ گروپ مختلف حکومتی درجات، کھیلوں اور فنون کے استعمال کنندگان کے گروپس اور رہائشیوں کی  

 انجمنوں کو ان کی حفاظتی ضروریات اور مطلوبہ نتائج کے حوالے سے مشاورت کی خدمات فراہم کرے گا۔ 

سے، کونسلر میڈیروس اور ورکنگ گروپ پیل پبلک ہیلتھ ، اونٹاریو اور کینیڈا ریجن آف پیل کے لیے انسانی خدمات کے صدر کی حیثیت 
کی حکومتوں کے مشوروں پر انحصار کرے گا اور سٹی کی چار میئر ٹاسک فورسز کے ساتھ مربوط ہو کر اپنا کام کرے گا۔ یہ گروپ  

ل کرنے اور صحت کے شعبے سے وابستہ ماہرین میئر کو رہائشیوں اور کاروباری طبقے کی جانب سے سٹی کی خدمات تک رسائی حاص 
کے مشوروں کے مطابق خدمات میں ضروری تبدیلیاں النے اور سٹی کو انتظامی معامالت کو منتظم کرنے کے نئے طریقوں کے مواقع کے  

کی دستیابی کے  بارے میں مشورے دے گا۔ یہ گروپ حکومت کی دیگر سطحوں سے ممکنہ طور پر حاصل ہونے والی ایسی مالی معاونت 
کی وجہ سے پڑنے والے مالی اثرات کو کم کرنے میں مدد فراہم کر سکتے   19-مواقع پر بھی غور کرے گا جو سٹی کے امور پر کووڈ

 ہوں۔

 یہ تفصیالت اور مشورے میئر کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور مستقبل میں سٹی کونسل کے ذریعہ ان پر غور و فکر کیا جائے گا۔

مارچ سے سٹی ہال سمیت سٹی کی دیگر سہولیات کو بند کردیا تھا اور کچھ تقریبات اور پروگراموں وغیرہ کو بھی منسوخ   16سٹی نے 
اپریل کو سٹی آف برامپٹن میں ہنگامی حالت کا اعالن کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کے بعد مزید کچھ بندشوں کا اعالن بھی   24کردیا تھا۔ مورخہ 
تک منسوخ کر دیا گیا تھا۔ موجودہ طور پر، سٹی کی تمام سہولت   2020جوالئی   2قسم کی تقریبات کے انعقاد کو مورخہ کیا گیا تھا اور ہر  

 گاہیں تاحکم ثانی بند ہیں۔

( کے لیے، براہ کرم مالحظہ  FAQsتازہ ترین اپ ڈیٹس اور کثرت سے پوچھے جانے والے سواالت ) 
 www.brampton.ca/COVID19 کریں:

 اقتباسات 

"اس ہفتے کے اوائل میں صوبہ کی جانب سے کیا جانے واال اعالن امید کی ایک کرن اور کئی لوگوں کی سخت کاوشوں کا اظہار ہے۔  
حوصلہ مال ہے مگر میں جانتا ہوں کہ ہمیں اس وائرس کے خالف لڑنے میں کافی لمبا وقت  مجھے اپنی کمیونٹی کی اجتماعی کاوشوں سے 

لگ سکتا ہے۔ اب جبکہ ہماری توجہ ہنگامی حاالت کے بجائے شہر کو دوبارہ کھولنے پر مرکوز ہے، تو ہماری اّولین ترجیح ہماری  
سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور  میں اپنے شہریوں کو دوبارہ  کمیونٹی کی صحت اور حفاظت ہی ہو گی۔ دوبارہ بحالی کے عمل میں ہم 

 یاد دالتا ہوں کہ وہ براہ کرم آپس میں مطلوبہ جسمانی فاصلہ رکھنا جاری رکھیں اور پیل پبلک ہیلتھ کے مشوروں پر ضرور عمل کریں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

محنت کش ہیں اور حاالت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صالحیت رکھتے ہیں۔ ہم سب مل   "برامپٹن کے رہائشی اور کاروباری ادارے
جل کر سٹی ہال کو دوبارہ کھولنے کا کوئی راستہ نکالیں گے تاکہ رہائشیوں کو اپنی مطلوبہ سروسز حاصل ہو سکیں مگر یہ سب کچھ ایک  

http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

وائزری گروپ یہ یقینی بنانے میں ہمیں مشورے دے گا کہ ہم ٹاسک  مرحلہ وار اور محفوظ طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ میئر کا ایڈ
فورسز کے ذریعہ فراہم کی جانے والی اپنی معاونت کی فراہمی کو جاری رکھ سکیں اور سٹی کی خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کے  

 " حوالے سے ایک ایسا حکیمانہ انداز اپنائیں جو ہماری روزمرہ کی زندگیوں کو سہارا دیتا ہے۔ 

 4اور  3مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز  -

 مطابق کے مشوروں کے  صحت  ماہرین اپنے ہمیں اور گی ہو  ضرورت کی  بندی منصوبہ  محتاط  ایک  پہلے سے کھولنے  دوبارہ  کو  شہر"
دینے کے لیے اب ہماری  گی۔ اس ورکنگ گروپ کے قیام کی وجہ سے ایک معقول طریقہ کار کو فروغ  ہو دینی فوقیت کو عناصر ترجیحی

ٹیم کو سوچنے سمجھنے کے لیے درکار وقت میسر آ جائے گا اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جب ایسا کرنا محفوظ ہو تو ہم سہولیات کو  
 دوبارہ کھولنے اور کاروباروں اور پروگراموں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔" 

 یڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف ا -

-30- 

 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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