
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 

  کی  کمیونٹی ، پر  منصوبوں  غور زیر  سے حوالے کے بحالی  اور کھولنے  دوبارہ کو زندگی کاروبار  ،سٹی
 ہے   چاہتا جاننا رائے

 
  اس تاکہ ہے،  دیا کر  شروع رابطہ  ساتھ  کے  کمیونٹی نے گروپ  ورکنگ  ریکوری  اینڈ اوپننگ ری کے میئر –(2020 مئی 12) آن برامپٹن،

 ہو۔  اترتا پورا  پر ضروریات کی  حفاظت  اور خدمات  کی  عملے  اور  عوام  کھلنا دوبارہ کا شہر  کہ سکے جا بنایا یقینی کو  بات
 

  مئی 13 میں ضمن اس  گا۔  ہو شامل   سلسلہ ایک  کا مشاورتوں  ساتھ  کے گروپس کمیونٹی اور کاروباروں گروہوں، صارف مخصوص  میں اس  
    گی۔  جائے  کی ساتھ  کے گروہوں کے  کھیلوں مشاورت پہلی کی  قسم اس  کو،

 
  کے  کر  شرکت میں سروے  ریکوری  اینڈ  اوپننگ ری  والے   جانے  کیے شروع  پر  طور  حالیہ  دستیاب الئن آن پر یہاں کو کمیونٹی کی برامپٹن

 ہے۔  جاتی  دی دعوت کی کرنے  اظہار کا رائے اپنی میل  ای بذریعہ پر  @brampton.cacovid19reopencity یا
 

  سہولت کی  سٹی گروپ  ورکنگ یہ میں رہنمائی کی  آفس منیجمنٹ ایمرجینسی برامپٹن اور نگرانی زیر کی میڈیروس  مارٹن کونسلر  ریجنل
  کے عمل  اس کے  بحالی  پر طور   وار  مرحلہ  گا۔ کرے  فکر  و غور  پر طریقوں معقول  اور محفوظ سے  حوالے کے  کھولنے  دوبارہ  کو گاہوں
  کی ان کو مالزمین اور اداروں کاروباری رہائشیوں،  تاکہ گا کرے  فراہم رہنمائی کو  فورسز  ٹاسک  خصوصی   کی 19-کووڈ گروپ یہ  دوران
 رہے۔  آتی میسر  معاونت مطلوبہ 

   
  www.brampton.ca/COVID19کے بارے میں سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے  19-کووڈ

 مالحظہ کریں۔
  

 اقتباسات 
  

ں کے ساتھ قریبی تعاون اور صوبے  "سٹی کو کبھی باال آخر کھولنے اور بحالی کے لیے منصوبوں کی تیاری کا انحصار اپنے شراکت دارو
کے پھیالٔو کو   19-اور پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی پر ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد ایک ہم آہنگ رد عمل کو قائم کرنا ہے، جو کوِوڈ

حمایت کی   روکنے میں توانائی کو برقرار رکھے۔ میں اپنی کمیونٹی کی محنت اور لگن کے لیے شکر گزار ہوں اور ان کی مسلسل 
 درخواست کرتا ہوں، جبکہ ہم اپنا رد عمل جاری رکھ رہے ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -
 

"سٹی کو بتدریج دوبارہ کھولنے اور بحالی کے لیے ایک محفوظ اور سوچے سمجھے ہوئے منصوبے کی تیاری کے لیے کام اچھی طرح  
کمیونٹی کی مسلسل حمایت اور رائے پر انحصار کر رہے ہیں۔ میں سٹی کے اہم فریقین جاری ہے۔ ہم اس عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے سے  

ل دینے اور ایک جامع طریقہ کار کو یقینی بنانے  ی شکت کے ساتھ بامعنی بات چیت کرنے کے لیے پر امید ہوں، جو ہمیں اپنے منصوبوں کو 
 کے قابل بنائے گی۔" 

 ؛ لیڈ، میئرز ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ 4اور  3مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز  -
  

کے بعد سے، سٹی نے اپنی خدمات اور پروگراموں کی فراہمی میں بڑی تبدیلی الئی ہے۔ شہر کو آخر کار دوبارہ   ےکے پھیلن  19-"کوِوڈ 
ہماری   یعنی –کھولنے اور اپنے کاموں کو دوبارہ شروع کرنے کی جانب دیکھتے ہوئے، ہماری توجہ کا مرکز صرف ایک چیز ہی ہے 

کو ترجیح دیتے ہوئے رہائشیوں اور سٹی کے اہم فریقین کی ضروریات کے درمیان  کمیونٹی کی سالمتی۔ ہمارا مقصد صحت و سالمتی 
 احتیاط سے توازن قائم کرنا ہے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
mailto:covid19reopencity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 کمیونیکیشناسٹریٹیجک 
 سٹی آف برامپٹن

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

