
 

 

 
 

            برائے فوری اجراء
 

میں  2سٹی آف برامپٹن معموالت زندگی کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کے اپنے عمل کے مرحلہ 
  داخل ہو گیا ہے

 

لنے وپر دوبارہ کھ سطحآج، سٹی آف برامپٹن حکومت اونٹاریو کی جانب سے ریجن آف پیل کو صوبائی  – (2020جون،  24برامپٹن، آن )
 میں جانے کی اجازت کے اعالن کے بعد اپنی بحالی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ 2کے عمل کے مرحلہ 

 کے حصے کے طور پر، سٹی درج ذیل خدمات، سہولت گاہوں اور سہولیات کو بحفاظت دوبارہ کھولے گا: 2مرحلہ 

 سمر کیمپس

سال کی عمر کے بچوں کے لیے تبدیل شدہ سمر کیمپس کی پیشکش کر رہا  10سال سے  4ستمبر تک  4جوالئی سے  13سٹی آف برامپٹن 
کے ذریعے شروع ہو گا۔ تمام شرکاء کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے،  311 جوالئی سے آن الئن اور 29ہے۔ رجسٹریشن کا عمل 

 پروگراموں میں انفرادی اندرونی اور بیرونی سرگرمیوں کی زیادہ تعداد شامل ہو گی۔ اضافی بہتر حفاظتی اقدامات بھی نافذ کیے جائیں گے،
 بشمول:

 ہہر کیمپ گروپ میں زیادہ سے زیادہ آٹھ شرکاء اور دو اساتذ •
 ذاتی حفاظت کی اشیاء پہنیں گے کیمپ لیڈر •
 تمام سہولت گاہوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کیا جانا •

 سپلیش پیڈز اور پروفیسرز لیک

 جون سے پورے برامپٹن میں کھلیں گے۔ 27سپلیش پیڈز بروز ہفتہ، 

بھی کے ذریعے ساحل تک رسائی  ریزرویشن بکنگتا ہے اور عوام کو سٹی جوالئی کے وسط میں پروفیسرز لیک کو کھولنے کی توقع رکھ
 حاصل ہو گی۔

 ٹریننگارینا: فگر سکیٹنگ/ ہاکی 

کر  تشریف ال بکنگ کے بغیرجون سے شروع کرتے ہوئے، اریناز صرف تربیت کے لیے کھل جائیں گے۔ اس وقت کے دوران  29مٔورخہ 
جون سے  25پر سٹی کے عملے کے ذریعے ہوں گی۔ کرایے کی بکنگ  BOOK-874-905 ال کی اجازت نہیں ہو گی اور بکنگاستعم

مل ہے۔ اس وقت شرکاء، بشمول کوچز، کے استعمال تک محدود کرنا شا 10شروع ہوں گی۔ اضافی حفاظتی اقدامات میں زیادہ سے زیادہ 
 گی۔ دی جائےتک کوئی رسائی نہیں  کے دوران چینج روم

 باسکٹ بال کورٹس، ٹریک اینڈ فیلڈ، نکھیلوں کے میدا

 عوام کے استعمال کے لیے دستیاب ہوں گے۔بھی جون سے شروع کرتے ہوئے، بیرونی باسکٹ بال کورٹس  26مٔورخہ 

موقع اجازت کے ساتھ صرف تربیت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اس وقت کے دوران  کے بیرونی میدان اور بیٹنگ کیج جوالئی کو، کھیلوں 3
تک رسائی نہیں  چینج رومپر سٹی کے عملے کے ذریعے ہوں گی۔  BOOK-874-905 نہیں ہو گی اور بکنگال کی اجازت آ کر استعم پر

 ، کی اجازت ہے۔شرکاء، بشمول کوچ 10ہر میدان میں زیادہ سے زیادہ گی۔  دی جائے



 

 

 پیٹیو برامپٹن

والے کاروباروں سے عارضی طور پر بیرونی جگہوں کی توسیع کے لیے  اشیائے خوردو نوشآج سے شروع کرتے ہوئے، سٹی 
درخواستیں موصول کر رہا ہے۔ برامپٹن میں ریسٹورینٹس اور بارز کو باہر بیٹھنے کی زیادہ جگہ بنانے کے لیے اپنی بیرونی جگہوں کو 

پیٹیو روباروں کے لیے مزید معلومات سٹی کے سائیڈ واکس اور پارکنگ کی نجی جگہوں تک توسیع دینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کا
 پر موجود ہیں۔ برامپٹن والے صفحے

 برامپٹن الئبریری

کے طور پر  2برامپٹن الئبریری سٹی آف برامپٹن اور پیل پبلک ہیلتھ کے ساتھ مشاورت سے دوبارہ کھلنے کے اپنے منصوبے کے مرحلہ 
مخصوص مقامات پر شاخوں میں بال رابطہ سڑک کنارے کتابیں لے جانے کا عمل متعارف کروا رہی ہے۔ تفصیالت 

www.bramptonlibrary.ca  اور برامپٹن الئبریری کے فیس بک اور ٹوئٹرbramptonlibrary@ پر دستیاب ہیں۔ 

 لنکس

 میں تفریحی پروگراموں اور خدمات کا دوبارہ کھلنا 2مرحلہ  •
 سٹی کے دوبارہ کھلنے اور بندشوں کی مکمل فہرست •
 سٹی آف برامپٹن کا دوبارہ کھلنا اور بحالی •
 کے متعلق اپ ڈیٹس 19-سؓٹی آف برامپٹن کی کوِوڈ •

 اقتباسات

 سے اپنے دوبارہ کھلنے کے منصوبے میں یہ سوچا سمجھا، عالقائی طریقہ کار اپنائے جانے پر بہت خوشی"مجھے صوبے کی جانب 
ہے۔ تین مہینے پہلے ہنگامی حالت کا اعالن کرنے کے بعد آج کا دن ایک بہت بڑا سنگ میل ہے اور ایک ایسا لمحہ ہے،  محسوس ہو رہی

مشورے پر عمل کرنے کے عزم کا نتیجہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے کافی سارے  جو ہماری کمیونٹی کی جانب سے پیل پبلک ہیلتھ کے
شہری اور کاروبار پرجوش ہیں اور میں تمام لوگوں کو یاددہانی کروانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی بحالی میں اس تحریک کو برقرار رکھنے کے 

 کھنا ہو گا۔"لیے حفظان صحت اور حفاظت کے بہترین طریقوں پر عمل کرنا جاری ر

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

"کئی ہفتوں کی منصوبہ بندی اور شہریوں اور مقامی اہم فریقین کے ساتھ رابطے کے بعد، سٹی اپنی کئی سہولیات کو بحفاظت دوبارہ  
کے  19-رکھتی ہیں۔ میں کوِوڈکھولنے اور ایسی خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جو صوبے کے اعالن سے مطابقت 

پھیالٔو کو روکنے اور ہمارے سٹی کی مکمل بحالی کو ممکن بنانے کے لیے اپنی کمیونٹی کے مسلسل عزم کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا 
 چاہوں گا۔"

 ؛ لیڈ، میئرز ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ4اور  3مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز  -

سہولت گاہوں اور سہولیات کو دوبارہ کھولنے کے لیے پیل پبلک ہیلتھ کے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہا ہے اور ان کی صحت "سٹی اپنی 
ہدایات اور ضابطوں پر عمل کر رہا ہے۔ مالزمین، شہریوں اور سیاحوں کی سالمتی ہماری ترجیح کے  ءو سالمتی کے حوالے سے رہنما
اپنی تنظیم کے شعبہ جات کھولنا شروع کر رہے ہیں، پورے شہر میں اضافی حفاظتی اقدامات نافذ ہوں  طور پر برقرار ہے اور جبکہ ہم

 گے۔"

 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

بڑھوتری کے لیے مل کر 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
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ 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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