
 

 

   برائے فوری اجراء 
 
 

سٹی آف برامپٹن، محفوظ طریقوں سے سٹی کی سہولت گاہوں کو دوبارہ کھولنے اور سروسز کی بحالی کی  
 تیاری میں ہے 

  
سمتبر سے سٹی کی کاروباری سہولت گاہوں، بشمول سٹی ہال کو بالمشافہ سروسز کے استعمال  9مورخہ  -( 2020اگست  26برامپٹن، آن )

لیے بذریعہ اپوائنٹمنٹ عوام الناس کے لیے دوبارہ کھوال جا رہا ہے۔ صحت اور تحفظ کے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے تمام سہولت گاہیں 
 رہیں گی۔  بغیر اپوائنٹمنٹ تشریف النے والے شہریوں کے لیے بند

  
ستمبر سے کونسل کے چیمبرز کو بھی عوام کے لیے دوبارہ کھوال جا رہا ہے جس میں پیشگی بکنگ کے ذریعے زیادہ سے    16مورخہ 

لوگ میٹنگز میں بالمشافہ شرکت کر سکیں گے۔ کمیٹی اور سٹی کونسل کی تمام میٹنگز میں شرکت، پریزینٹیشن اور تفویضات کے   50زیادہ 
 حصہ لینے کے انتخابات کی سہولت بدستور جاری رہے گی۔   لیے آن الئن

  
بالمشافہ سروسز اور اپوائنٹمنٹ بکنگ کے طریقہ کار کے حوالے سے تفصیالت آنے والے دنوں میں سٹی کی ویب سائیٹ پر مہیا کر دی  

اپنا کردار کیسے ادا کر رہا ہے، کے بارے  تشریف النے پر آپ کو کیا توقع کرنی چاہیے اور عوام الناس کے تحفظ کے لیے سٹی  جائیں گی۔
 مالحظہ کریں۔  brampton.ca/reopeningمیں تفصیالت کے لیے

  
 تفریحی مراکز 

  
ں صرف پیشگی اپوائنٹمس کے لیے دوبارہ کھولی جا رہی ہیں۔ اِن ڈور پُولز، صحت و  سٹی آف برامپٹن کی منتخب شدہ تفریحی سہولت گاہی 

ستمبر( کے بعد بذریعہ پیشگی بکنگ خدمات کے لیے   7تندرستی کی سہولت گاہیں اور محدود حد تک عمومی پروگراموں کو لیبر ڈے )
وسز  کے بارے میں معلومات، بشمول نشست بک کرانے کا لیبر ڈے کے بعد کھولے جانے والے تمام پروگراموں اور سر کھوال جائے گا۔

 پر دستیاب ہو گا۔  www.brampton.ca/recreationسمتبر کو   1طریقہ کار  مورخہ 

 اقتباسات 

مرحلے تک پہنچنے میں ہم اپنی کمیونٹی کی جانب سے فراہم کی جانے والی ہر قسم کی مدد کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے   "اس 
اپنے پبلک ہیلتھ ماہریں کی سفارشات پر عمل درآمد جاری رکھا ہوا ہے اور مرحلہ وار بحالی اور بالمشافہ خدمات کو محفوظ طریقے سے  

ر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ ہم سب کے لیے ایک نئی حقیقت ہے، لٰہذا اس دورانیے سے ایک محفوظ  دوبارہ متعارف کرانے پ 
  اور ہموار طریقے سے نکلنے کے لیے ہم سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن     -

 ہو ممکن  تک جہاں کہ ہیں چاہتے یہ رہائشی  %70"دوبارہ بحالی کے اپنے سروے کے ذریعے ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے 
کریں۔ بلڈنگ پرمٹس اور تقریبات سے لے کر عوامی مشاورت تک ہم نے انتہائی کوشش کی ہے کہ ہم   فراہم الئن آن  سروسز  کو  ان  ہم سکے

کاروباری اداروں کو محفوظ آن الئن انتخابات فراہم کریں۔ بتدریج اور مرحلہ وار دوبارہ کھولنے اور بحالی کے منصوں  اپنی کمیونٹی اور 
 میں ہم کاروبار کرنے کے لیے ایسے نئے طریقوں کی تالش کو ترجیح دیتے رہیں گے جو محفوظ، قابل رسائی اور آسان ہوں۔" 

 ؛ لیڈ، میئرز ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن 4ور ا 3مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز   -

"پچھلے چند مہینوں کے دوران ہمارے عملے نے سہولت گاہوں کو ایک محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کی کافی تیاری کی ہے۔ ہم نے  
ہے، تمام مالزمین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک  جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات متعارف کرائے ہیں، صفائی کے عمل میں اضافہ کیا 

گھر سے کام تک رسائی کو فروغ دیا ہے۔ یہ تمام کاوشیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ہم نے    فعال اسکریننگ پر عمل کیا ہے اور
ی کس بھی سروس کے معیار پر کوئی  پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات پر عمل درآمد کیا ہے اور ہم نے اپنی کمیونٹی کو فراہم کی جانے وال

 سمجھوتہ نہیں کیا۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/recreation%20on%20September%201
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 
 

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

