
 

 

 
 

            برائے فوری اجراء 
 

 اضافی گنجائش کے ساتھ   ، اپنی بسوں کوجوالئی سے شروع کرتے ہوئے 2برامپٹن ٹرانزٹ  
 چالئے گا 

 

کی ادائیگی اور اگلے دروازے سے سوار ہونے کا دوبارہ آغاز   ہ الزمی ہوں گے، کرای  پہننا نان میڈیکل ماسک 
 کیا جائے گا 

 
 

پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ اور سٹی آف برامپٹن کے معموالت زندگی کو دوبارہ    – ( 2020جون  29برامپٹن، آن )
جوالئی سے شروع کرتے ہوئے، برامپٹن ٹرانزٹ اضافی   2کھولنے اور بحالی کے منصوبے کے حصے کے طور پر، بروز جمعرات 

 گنجائش کے ساتھ بسیں چالئے گا۔ 
 

اتا ہے کہ پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے نقل و حمل کی عوامی سہولیات میں ماسک  سٹی رہائشیوں کو یاددہانی کر 
اور ٹرمینلز پر نان  کے اندرجوالئی سے بسوں   2اور آپریٹرز کے لیے  مسافروںپہننے کی شدید سفارش کے بعد، برامپٹن ٹرانزٹ کے 

 کا دوبارہ سے آغاز کر دیا جائے گا۔ کے عمل اور اگلے دروازے سے سوار ہونے کی ادائیگی  ہکل ماسک پہننا الزمی ہو گا۔ کرای میڈی 
 

 بسوں میں اضافی گنجائش 
 

جوالئی سے شروع کرتے ہوئے اضافی گنجائش کے ساتھ اپنی بسوں کو چالئے گا، کیونکہ مسافروں کے لیے اسی دن    2برامپٹن ٹرانزٹ  
 تعداد درج ذیل ہے:  اجازت شدہ کی زیادہ سے زیادہ کے بیٹھنے سے ہی نان میڈیکل ماسک پہننا الزمی ہو گا۔ ہر بس پر لوگوں

 
   لوگ 35فٹ بس:   40  -
 لوگ  55فٹ بس:  60 -

 
 فی گنجائش سیٹیں مکمل بھرنے کے برابر ہے۔ مسافر بیٹھ یا کھڑے ہو سکتے ہیں۔   یہ اضا 

یہ بات اہم ہے کہ مسافر عوامی نقل و حمل پر سفر کرتے ہوئے ہر وقت ماسک پہنے رکھیں، کیونکہ یہ برامپٹن ٹرانزٹ کو زیادہ گنجائش پر  
 ںبسی جبکہ  ئش پر واپس جانا پڑ سکتا ہے۔ نتیجے میں برامپٹن ٹرانزٹ کو کم گنجاچلنے کے قابل بنائے گا۔ ماسک پہننے کی عدم پابندی کے 

 جوالئی تک آدھی سیٹوں کی گنجائش کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گی۔ 2
 

 کے لیے چھوٹ ی زد میں آ سکنے والے لوگوں چھوٹے بچوں اور خطرے ک 
 

موجود ہے۔ دو سال کی عمر سے کم بچے یا ایسے لوگ، جو طبی وجوہات   بھی اس میں کچھ چھوٹمگر ماسک الزمی ہوں گے،  چونکہ
سے مستثٰنی ہوں گے، مگر انہیں دوسرے مسافروں سے دو میٹر کا جسمانی فاصلہ برقرار   پابندی کی بنیاد پر ماسک نہیں پہن سکتے، اس

 رکھنے کا کہا جائے گا۔ 
 

کمیونٹی کو صحت مند و سالمت رکھنے پر مرکوز ہے۔ ٹرانزٹ کے مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ   کی توجہ  برامپٹن ٹرانزٹ
 وہ اپنی عقل سلیم کا استعمال کریں، حفاظتی اقدامات پر عمل کریں اور اگر وہ اس قابل ہوں، تو ماسک پہنیں۔

 
لوگوں کی حفاظت کرنے   موجود گے، مگر آپ کے اردگرد سکیں  ( کے پھیالٔو کو نہیں روک19-کورونا وائرس )کوِوڈ  ہیماسک  صرف 

میں مدد دے سکتے ہیں۔ ماسک پہنتے ہوئے بھی، مسلسل حفظان صحت کے اچھے اصولوں پر عمل کرنا اور جہاں ممکن ہو جسمانی فاصلہ  
رہیں اور ٹرانزٹ   میں ائیں اور گھریسٹ کرٹ  سے سنٹر یا موبائل سائیٹ اسیسمنٹ  19-برقرار رکھنا اہم ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو کسی کوِوڈ

   سے گریز کریں۔میں سفر کرنے 
 

ماسک کو کیسے درست طریقے سے پہننا، فٹ کرنا، ہٹانا اور صاف   نان میڈیکلاپنے مثالا  کے حوالے سے مزید معلومات  ماسک نان میدیکل
 مالحظہ کریں۔ ویب سائیٹ اور حکومت اونٹاریو کی ویب سائیٹ پیل پبلک ہیلتھ کی  کے بارے میں جاننے کے لیے کرنا ہے، 
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 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   PRESTOافزائی کی جاتی ہے کہ وہ بغیر رابطے کے ادائیگی کی ایک صورت کے طور پر اپنا کرایہ ادا کرنے کے لیے اپنے 

پنے سفر کے لیے نقد رقم استعمال کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی  استعمال کریں۔ ایسے مسافر، جو ابھی بھی ا
  –فیس ختم کر دی گئی ہے  6کارڈ کی $ PRESTOیں۔ محدود وقت کے لیے، لی  کارڈ حاصل کر PRESTOکسٹمر سروس کأونٹر سے 

 ۔ فی گاہک ایک کارڈ مل سکتا ہے
 

قابل رسائی سہولیات فراہم کرنا سٹی کی اولین ترجیح ہے اور کورونا وائرس کے اثرات کو مد نثر  بزرگ افراد کے لیے نقل و حمل کی 
 کارڈز کی تاریخ تنسیخ کو غیر معینہ مدت تک منسوخ کر دیا گیا ہے۔  IDئر ل سین رکھتے ہوئے، تمام فعا

 
 لے ہیں۔ٹرانزٹ ٹرمینلز، ماسوائے ٹرینٹی کامن ٹرمینل کی عمارت، پر کسٹمر کأونٹرز کھ 

 
 میں تبدیلی کو تاحکم ثانی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وں کرای  ےک  2020 

 
 سامنے کے دروازے سے سواری 

 
جبکہ مسافروں کو پچھلے  جوالئی سے شروع کرتے ہوئے تمام مسافروں کو سامنے سے بیٹھنے کی اجازت دے گا۔  2برامپٹن ٹرانزٹ 

 دروازے سے اترنا ہو گا۔ 
 

 رسائی کی خصوصی ضروریات والے مسافر اگلے دروازوں سے نکلنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ 
 

 کے لیے حفاظتی اقدامات 19-کوِوڈ
 

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

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

 
نی جسما سکے  ممکن ہو  ہاں تک ں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جپر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہا مسافروںسٹی 

، مثالا کو اس بات کی بھی یادد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش مسافروںبرقرار رکھیں۔  کو  فاصلہ بندی
یبی ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قر  اپنے ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس

 ائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔ ٹیسٹ کر سےاسیسمنٹ سائیٹ   19-ترین کوِوڈ
 

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

برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے   داروں پیل پبلک ہیلتھ اور
پر جائیں یا  amptontransit.comwww.brمالحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے  www.brampton.ca/covid19لیے 

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

 
 

 اقتباسات 

جوالئی سے برامپٹن ٹرانزٹ میں کئی    2دوبارہ کھولنے اور بحالی کے ہمارے منصوبے کے حصے کے طور پر، کاروبار زندگی کو "
  ہکی چیزیں ضروری ہوں گی اور کرای  رہی ہیں۔ بسیں اضافی گنجائش پر کام کریں گی، نان میڈیکل ماسک یا چہرے ڈھانپنے کی جاتبدیلیاں 

ا دوبارہ سے آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ تبدیلیاں کمیونٹی کو صحت مند اور محفوظ رکھیں کی ادائیگی اور اگلے دروازے سے سوار ہونے ک
 ہے۔"  موجود گی، جبکہ اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ ہمارے پاس برامپٹن میں مٔوثر اور قابل بھروسہ ٹرانزٹ سروس 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/


 

 

خیال رکھیں  اس قابل ہوں، تو ماسک پہن کر اور اچھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے اپنا"مجھے اعتماد ہے کہ مسافر، اگر وہ 
۔ ہم مسافروں کو نقل  کو بڑھا سکیںہم برامپٹن ٹرانزٹ پر سیٹوں کی گنجائش تاکہ ، ٹرانزٹ آپریٹر اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے، گے

 کے پھیالٔو کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔"  19-ر ہم کوِوڈ ل کمت دے رہے ہیں اور ایک ساتھ یاو حمل کی سہول

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

  "ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ کے ذریعے، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ بامعنی گفتگو کرنا جاری
کی ضروریات   ہیں کہ شہر کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک جامع اور سوچا سمجھا طریقہ کار اپنایا جائے۔ یہ فیصلہ مسافروں رکھے ہوئے 

  ہے۔" عمل میں الیا گیاکو ترجیح دیتے ہوئے پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ 

 ؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

برامپٹن ٹرانزٹ ہماری کمیونٹی کو صحت مند و سالمت رکھنے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔ ہم زیادہ گنجائش پر کام کرنے کے قابل  
ند، زنٹ سروس کو صحت من ہے کہ ہماری ٹراکی جاتی گزارش  سے ی ہوں گے۔ مسافروںڈیکل ماسک الزمہیں، کیونکہ اسی دن سے نان می 

 رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔"  ہ محفوظ، مٔوثر اور قابل بھروس

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
 
 

-30- 

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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