
 

 

 
 

   برائے فوری اجراء 
                    

 تیار رہنے میں ہم سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں 
 تک ایمرجینسی پریپیئرڈنیس ویک منائے گا 2020مئی   9-3  سٹی آف برامپٹن

 

کی   19-کا انعقاد کرے گا۔ اس سال، کووڈ ( EPWایمرجینسی پریپیئرڈنیس ویک )مئی کے دوران  9تا  سٹی  3 -( 2020مئی  4برامپٹن، آن )
وباء کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹی اپنے رہائشیوں کو یاددہانی کرانا چاہتا ہے کہ اب اس بات کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے کہ  

 ے کا کردار ادا کرتے ہیں۔محفوظ اور تیار رہنے میں ہم سب اپنے حص  

کے پھیالٔو کو   19-برقرار رکھتے ہوئے اور پیل پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کووڈ  رہائشی مطلع رہ کر، جسمانی فاصلہ
روکنے میں مدد فراہم کر کے اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹی کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ سٹی رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ  برامپٹن 

 اری رکھیں۔کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنی ان کوششوں کو ج

سٹی اپنی ایمرجنسی منیجمنٹ ٹیم اور اپنی کمیونٹی کے ان شراکت داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے جو اس وقت ہماری منصوبہ بندی پر 
کی ہنگامی صورت حال کے دوران ہماری کمیونٹی کو محفوظ بنانے کے لیے مل جل کر کام جاری   19-عمل درآمد کر رہے ہیں اور کووڈ 

 ہیں۔ رکھے ہوئے 

کا جائزہ لینے اور ہر طرح کے   ہنگامی حاالت میں تیار رہنے کے لیے رہنماءایک ایسا وقت ہوتا ہے جب رہائشیوں کو  EPWہر سال، 
ممکنہ ہنگامی حاالت بشمول شدید موسم، سیالب اور بجلی کی رسد میں تعطل وغیر جیسے ہنگامی حاالت میں تیار رہنے کی یاددہانی کرائی 

 reparedwww.brampton.ca/p مزید جاننے کے لیے، مالحظہ کریں جاتی ہے۔

 اقتباسات 

کے خالف ہمارے ردعمل کے دوران اپنی کمیونٹی کی صحت و حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سٹی کی پوری ٹیم کے عالوہ   19-"کووڈ 
ہمارے شراکت داروں نے انتھک محنت کی ہے۔ ہر کسی کو مطلع رکھنا اور اپنی کاروائیوں کو باہم مربوط رکھنا کوئی معمول کام نہیں ہوتا۔ 

یں اپنے برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس اور ریجن آف پیل کے ایمرجنسی منیجمنٹ کے عملے کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی  م
کے پھیالؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں مل   19-کوششوں کی تعریف بھی کرنا چأوں گا جنہوں نے یہ یقینی بنایا ہے کہ ہم سب کوووڈ

 جل کر کام کریں۔"

  برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک -

کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب نے اپنا کردا بخوبی نبھایا ہے۔ جسمانی فاصلہ بندی پر عملدرآمد کرتے ہوئے وائرس کے پھیالؤ  19-"کووڈ 
  کو روکنے میں مدد دے کر ہماری کمیونٹی کو محفوظ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرنے پر ہم اپنے شہریوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے

 ہیں۔"

 : چیئر، کمیونٹی سروسز کمیٹی، سٹی آف برامپٹن5اور  1ینتوس، ریجنل کونسلر، وارڈز روینہ س -

کے خالف  ہموار ردعمل ہمارے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہمارے عملے کی جانب سے تیاری اور بہترین  19-"ہمارے شہر کا کووڈ
اہی کی سرگرمیوں تک، ہمارا برمپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس  مشق کا نتیجہ ہے۔ ہنگامی مشقیں کرنے سے لے کر مسلسل تیاریوں اور آگ

اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے خالف کاروائی کرنے کے لیے تمام شعبے اپنی جگہ پر  
 درست اور موزوں طور پر کام کر رہے ہوں۔

  برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ پروگرام کمیٹی، سٹی آف برامپٹن : ممبر،4اور  3جیف بومین، سٹی کونسلر، وارڈز  -
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کی وباء سے بھی نبرد   19-"اس مرتبہ کا ایمرجینسی پریپیئرڈنیس ویک پہلے کی طرح کا نہیں ہو گا کیونکہ اس دوران ہماری ٹیم کووڈ
وط کاوشوں کے ساتھ ساتھ ہمارے رہائشیوں اور  آزماء ہو گی۔ ہماری ایمرجنسی منیجمنٹ ٹیم کی نہ ختم ہونے والی منصوبہ بندی اور مرب 

مستقبل کے منتظر ہیں اور   ایک اچھے کاروباری اداروں کی اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ہم سے کام کرنے کی وابستگی کا شکریہ، ہم
شہر کو باآلخر ایک محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ سب لوگ تیار رہیں 

  کمیونٹی کی حفاظت اور ابھرنے کی قوت کو یقینی بنانے کے لیے نگہداشت صحت اور ایمرجینسی کے ماہرین کی سفارشات پر اپنیاور 
 سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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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 
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

 
 

 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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