
 

 

 
 

   برائے فوری اجراء 

سے سوار   گاڑیوں میں اگلے دروازےاور  یوں کی وصولی کرا کے بعدجوالئی   2برامپٹن ٹرانزٹ مٔورخہ 
 رہا ہے   قرار دے الزمی   پہننا ماسک نان میڈیکل اور   جاری کر رہا ہےہونے کو دوبارہ 

لنے اور بحالی کے منصوبے  ودوبارہ کھ ونے سٹی آف برامپٹن کمپٹن ٹرانزٹ آج میئر پیٹرک برأون اور برا -( 2020جون  3برامپٹن، آن )
آگے کی  جوالئی سے شروع کرتے ہوئے، کرایے کی ادائیگی اور   2۔ بروز جمعرات، ہے کے حصے کے طور پر کئی اقدامات کا اعالن کیا

ت اونٹاریو کی جانب سے نقل و حمل کی  سواریوں کے داخل ہونے کا دوبارہ سے آغاز کر دیا جائے گا۔ پیل پبلک ہیلتھ اور حکوم  جانب سے 
جوالئی سے بسوں میں   2اور آپریٹرز کے لیے  مسافروں پہننے کی شدید سفارش کے بعد، برامپٹن ٹرانزٹ کے  امی سہولیات میں ماسک عو

 پہننا الزمی ہو گا۔  نان میڈیکل ماسک اور ٹرمینلز پر 

تبدیلیوں کا نفاذ ان دونوں کو   انی آف برامپٹن کی اولین ترجیح ہے اور اور عملے کی صحت و سالمتی برامپٹن ٹرانزٹ اور سٹ  مسافروں 
 یقینی بناتے ہوئے کیا جائے گا۔ 

 کی ادائیگی  ہ کرای

جوالئی سے شروع کرتے ہوئے برامپٹن ٹرانزٹ کی تمام بسوں پر کرایے کی ادائیگی ضروری ہو گی۔ رہائشیوں کی حوصلہ    2مٔورخہ 
کارڈ   PRESTOرابطے کے ادائیگی کی ایک صورت کے طور پر اپنا کرایہ ادا کرنے کے لیے اپنے افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بغیر 

 ۔یہاں کلک کریں استعمال کریں۔ کرایوں کی مکمل تفصیالت کے لیے 

ر  ظ ر کورونا وائرس کے اثرات کو مد ن بزرگ افراد کے لیے نقل و حمل کی قابل رسائی سہولیات فراہم کرنا سٹی کی اولین ترجیح ہے او
ر کأونٹرز کارڈز کی تاریخ تنسیخ کو غیر معینہ مدت تک منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ٹرانزٹ ٹرمینلز پر کسٹم IDئر رکھتے ہوئے، تمام فعال سین 

 اپ ڈیٹس فراہم کریں گے۔  ں گے۔ ہم ان کے دستیاب ہوتے ہیجوالئی سے پہلے دوبارہ کھل   2

 کو تاحکم ثانی ملتوی کر دیا گیا ہے۔  وںتبدیلی  کے لیے مجوزہ 2020 میں وںکرای 

 اگلے دروازے سے سوار ہونا 

سے بیٹھنے کی اجازت دے گا۔ سواریاں پچھلے   ازے اگلے دروجوالئی سے شروع کرتے ہوئے تمام مسافروں کو  2برامپٹن ٹرانزٹ 
رہ کر جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھنے، کثرت سے   ردروازوں سے باہر نکلیں گی۔ گاہکوں کو ایک دوسرے سے دو میٹر )چھ فٹ( دو 

 ہاتھ دھونے اور اپنی کہنی میں کھانسنے اور چھینکنے کی یاددہانی کروائی جاتی ہے۔ 

 نان میڈیکل ماسک 

پہننے کی شدید سفارش کے بعد، برامپٹن   یں ماسک پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے نقل و حمل کی عوامی سہولیات مپیل 
 پہننا الزمی ہو گا۔  نان میڈیکل ماسکجوالئی سے بسوں میں اور ٹرمینلز پر  2اور آپریٹرز کے لیے  مسافروںٹرانزٹ کے 

جن کی وجہ سے ماسک نہ پہنا جا سکتا ں یا دیگر طبی مسائل، وکم عمر بچے یا ایسی معذوری ال سے الزمی ہوں گے، دو س  ماسک چونکہ
 نہیں ہو گا۔ الزمی، کے حامل لوگوں کے لیے یہ  ہو

ماسک کو کیسے درست طریقے سے پہننا، فٹ کرنا، ہٹانا  نان میڈیکلکے حوالے سے مزید معلومات، بشمول یہ کہ اپنے  نان میڈیکل ماسک
  ہ کریں۔مالحظ ویب سائیٹاور حکومت اونٹاریو کی  سائیٹ  ویب پیل پبلک ہیلتھ کی  کے بارے میں جاننے کے لیے نا ہے،اور صاف کر

 کے لیے حفاظتی اقدامات 19-کوِوڈ
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صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے  
ں کو موجودہ طور پر ہر  گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسو  48کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 

گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک   24
 کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 

ماسک پہنتے ہوئے بھی جسمانی فاصلہ بندی پر عمل   پر زور دیتا ہے کہ وہ بسوں، ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ مسافروںسٹی 
کو اس بات کی بھی یادد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثالا ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس،   مسافروں کریں۔ 
 ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔اپنے 

پہنیں،  زائی کرتا ہے کہ وہ غیر طبی ماسک پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ، سٹی آف برامپٹن تمام لوگوں کی حوصلہ اف
ا ایسی جگہوں پر، جہاں جسمانی فاصلہ بندی مشکل ہو۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت   خصوصا

نسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے  امپٹن ایمرجیل پبلک ہیلتھ اور برداروں پ 
www.brampton.ca/covid19  مالحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیےwww.bramptontransit.com  پر جائیں یاTwitter  

پر پوچھے جا   905.874.2999کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے  @ bramptontransitپر 
  سکتے ہیں۔

 اقتباسات 

ڈ کی عالمی وباء کے دوران خود کو اور ایک دوسرے کو محفوظ رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا ہو گا۔ اگر آپ برامپٹن  19-"ہمیں کوو 
ماسک لیں اور بسوں اور ٹرمینلز پر پہنیں اور اس حوالے سے   نان میڈیکلہیں، تو میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ ایک  مسافرٹرانزٹ کے 

نان  اور حکومت اونٹاریو کی رہنما ہدایات پر عمل کریں کہ تمام لوگوں کی صحت و سالمتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا پیل پبلک ہیلتھ 
 ماسک کیسے پہننا، فٹ کرنا، اتارنا اور صاف کرنا ہے۔"  میڈیکل

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

ڈ    مسافروںکونسل کے لیے ایک ترجیح ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ کے عملے اور  کے دوران رہائشیوں کو حرکت میں رکھنا ہماری سٹی  19-"کوو 
ایک محفوظ   سسٹم  ٹرانزٹ  ہمارا کے لیے یہ اضافی حفاظتی اقدامات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا جاری رکھیں کہ

 ہا ہے۔" انتخاب رہے، جبکہ سٹی ہمارے شہر کو کھولنے کے لیے اہم اقدامات اٹھا ر

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

"سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی کو ایک صحت مند اور محفوظ ٹرانزٹ سروس فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ کرایوں اور  
وانے اور پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ کو دوبارہ متعارف کر گاڑی پر چڑھنےسے   اگلے دروازے 

 کو الزمی قرار دینے کا نفاذ کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے۔"  نان میڈیکل ماسک ایک صحت مند اور محفوظ طریقے سے 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

         
 

-30- 

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

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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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 ٹیجک کمیونیکیشناسٹری
 سٹی آف برامپٹن

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