
 

  

 

 
                                             برائے فوری اجراء 

 

 بہتری کی جانب واپس لوٹیں۔ برامپٹن کے تمام اہل رہائشی ویکسین لگوائیں۔ 

 سٹی نے ویکسینیٹ برامپٹن مہم کا آغاز کر دیا ہے جس میں رہائشیوں کو ویکسین لگوانے پر آمادہ کیا جائے گا 

  

چونکہ ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے اور اس موسم گرما میں صوبے کی جانب سے دوسرے    – ( 2021جون  2برامپٹن، آن )
فراہمی کے مطابق ، سٹی اپنی "گیٹ بیک ٹو بیٹر۔  ویکسینیٹ برامپٹن"   –شاٹس کو مکمل کرنے کے عمل میں تیزی النے کے اعالن کے بعد 

 تاکہ برامپٹن اور پیل میں ویکسین لگوانے کے عمل میں تیزی الئی جا سکے۔ مہم کا آغاز کر رہا ہے 

"گیٹ بیک ٹو بیٹر۔ ویکسینیٹ برامپٹن" مہم میں برامپٹن کی مقامی با اثر شخصیات کے ویکسین لگوانے کے فیصلے کے پیچھے کارفرما ان کی  
بھی نمایاں کیا جائے گا کہ دستیاب ہونے پر جب تمام رہائشی   ذاتی وجوہات پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور اس کے ذریعے اس حقیقت کو

کی عالمی وباء کے پھیلنے  19-ویکسین لگوا لیں گے، تو ان کے ارد گرد موجود لوگ اس وباء سے کیسے محفوظ ہو جائیں گے اور وہ کووڈ
  سے پہلے کی اپنی معمول کی زندگی کی جانب کیسے واپس لوٹ پائیں گے۔

کی وباء کے دوران ہر   19-وٹنے میں ویکسین لگوانے سے ہماری کمیونٹی پر انتہائی خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ کووڈبہتری کی جانب ل
کسی کی زندگی مختلف طریقے سے متاثر ہوئی ہے اور ویکسین لگوانے کے لیے تمام رہائشیوں کی ذاتی ضروریات ایک دوسرے سے مختلف  

 ہو سکتی ہیں۔

 ویکسینیں 

ویکسین کی اپنی   19-کووڈ –فیصد رہائشیوں نے   52.3یعنی  –رہائشیوں نے ویکسین لگوا لی تھی  357,008تک برامپٹن کے   2021مئی  25
سال سے زیادہ عمر کے ایسے افراد جو پیل میں رہائش پذیر ہوں، یہاں پر کام کرتے ہوں یا اسکول جاتے ہوں، تو   12پہلی خوراک لگوا لی تھی۔ 

 نی پہلی ویکسین اپوائنٹمنٹ بک کروانے کے اہل ہیں۔وہ اب پیل ریجن میں اپ 

س موسم گرما کے دوران دوسری خوراک لگانے کے عمل می تیزی ال رہے  ا  کو اونٹیریو کی حکومت نے اعالن کیا تھا کہ وہ  2021مئی  28
اگر ویکسین کی کافی سپالئی میسر ہو جاتی ہے، تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ اونٹیریو کے زیادہ تر باشندے جو ویکسین لگوانے کا انتخاب   ۔ہیں

 ۔ لیں گےکرتے ہیں وہ اس موسم گرما کے اختتام تک ویکسین لگوانے کا عمل مکمل کر 

سال یا اس سے زائد العمر افراد اپنی دوسری خوراک مختصر وقفے سے بُک کرانے کے لیے اہل ہیں۔ مزید  80موجودہ طور پر، پیل کے 
 سے حاصل کی جا سکتی ہے۔  یہاں معلومات

 صحت اور تحفظ کی یاددہانیاں 
پور عمل جاری رکھیں  اگر رہائشی ویکسین لگوا بھی لیں، تو انہیں یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ پھر بھی صحت و تحفظ کے اقدامات پر بھر

کے پھیالٔو کو روکا جا سکے برامپٹن کے رہائشیوں کو ماسک پہننا الزمی طور پر   19-تاکہ ہماری کمیونٹی کی صحت و تحفظ کے لیے کووڈ
جاری رکھنا چاہیے، جسمانی فاصلہ بندی اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور اگر ان کی طبیعت ناساز ہو، تو انہیں 

 گھر پر ہی ٹھہرنا چاہیے۔ 

ویکسین کی اپنی پہلی ڈوز بُک نہیں کرائی، تو ابھی کرائیں۔ اپنی  19-اور اگر آپ نے ابھی تک کووڈاپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں 
سے اپ ڈیٹ حاصل کریں اور جتنا جلد ممکن ہو    ویکسین بُکنگ پورٹل دوسری ڈوز کے لیے اہلیت کے حوالے سے صوبے کی ویب سائیٹ

 کے پھیالٔو کو روک سکتے ہیں۔  19-سکے اپنی ویکسین بک کرائیں۔ ہم مل کر ہی کووڈ 

 لنکس 

 ویکسینیٹ برامپٹن۔  گیٹ بیک ٹو بیٹر۔ –ویب سائیٹ  •
 ویکسینیٹ برامپٹن۔ گیٹ بیک ٹو بیٹر۔ –ویڈیو  •
 ریجن آف پیل ویکسین بکنگ پورٹل  •
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 ورنمنٹ آف اونٹیریو ویکسین بکنگ پورٹل گ •
 کے خالف ردعمل  19-سٹی آف برامپٹن کا کووڈ  •
 کے کیسز  19-پیل میں کووڈ •

 اقتباس 

، میں جانتا ہوں کہ برامپٹن کے تمام باشندے آگے آنے والے بہتر دنوں کی جھلک دیکھ رہے ہیں۔  "حالیہ گرم موسم کے آغاز کے ساتھ ہی
ویکسینیں ہماری زندگ میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ان کی مدد سے ہم اپنے پیاروں کے ساتھ پھر سے مل سکیں گے اور گروپس کی  

وں میں حصہ لے سکیں گے۔ جن لوگوں نے ویکسین کی اپنی پہلی ڈوز لگوا لی ہے ان کا  صورت میں بیرونی مقامات پر اپنی من پسند سرگرمی 
وسم  بہت شکریہ اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی اور وہ اس کے اہل ہیں، تو وہ براہ کرم اپنے لیے اپوائنٹمنٹ بک کرائیں۔ اس م

ت و تحفظ کے اقدامات پر عمل کرنے سے ہم یقینًا 'بہتری کی جانب گامزن' ہو  گرما کے دوران ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے اور صح 
 "سکتے ہیں۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

-30- 

ہمارے ہر   سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما  عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

وام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل د
 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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