
 

  

 

 
           اجراء یبرائے فور

 

کے لیے تیز   درجے کے کاروباروں کے پھیالؤ کو کم کرنے اور چھوٹے اور درمیانے  19-سٹی آف برامپٹن کووڈ
کے ساتھ   کمیونیٹیک سینٹر اور  RICکو دوبارہ شروع کرنے کے لیے  معیشت اسکریننگ کے ساتھ مقامی 

 شراکت داری کر رہا ہے 

  

آفس نے برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس   اکنامک ڈیویلپمنٹ آج سٹی آف برامپٹن نے اعالن کیا ہے کہ اس کے  – ( 2021جون  9) آنبرامپٹن، 
فراہم    مفت  اسکریننگ کٹس  کی تیز 19-کو کووڈ  کاروباروں کے تعاون کے ساتھ، برامپٹن میں موجود چھوٹے سے لے کر درمیانے سائز کے 

  19-، پروگرام کووڈمحفوظ رہیں یہ مختصرا   کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ (Communitechکمیونیٹیک )سینٹر اور  RICکرنے کے لیے 
 بحالی کو یقینی بنائے گا۔ ی سے کی تیز معیشتکے پھیالؤ میں کمی النے میں مدد کرے گا اور مقامی 

کیسز کی شناخت کرنے میں مدد کا تیز طریقہ ہے اس سے پہلے کہ اس سے وہ جائے کار   19-بغیر عالمات کے کووڈ ،تیز انٹیجن اسکریننگ
 میں پھیل جائیں۔ عالمات کے بغیر اور عالمات سے پہلے مرض سے متاثرہ افراد کی جلد شناخت کرنا جائے کار اور کمیونٹی دونوں میں پھیالؤ

جائے کار میں    کاروباری ادارےس تک رسائی فراہم کرتا ہے تاکہ ٹ تیز اسکریننگ کی ک محفوظ رہیں ثر طریقہ ہے۔کو محدود کرنے کا ایک مو  
 اسکریننگ پروگرام کا نظم کر سکیں۔ 

 ( StaySafe) محفوظ رہیں 

تمام   ان سے کم مالزمین والے  150پروگرام   محفوظ رہیںوفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے مالی معاونت حاصل کرنے واال، 
 کے لیے مفت ہے جو گھر سے کام نہیں کر سکتے یا کام کے دوران سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکتے۔  کاروباری اداروں

سے پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور چند منٹوں میں اس  کے آغاز ٹیسٹس سے مالزمین کام تیز انٹیجن پوائنٹ آف کیئر اسکریننگ 
ٹیسٹ کے نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی مالزم کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو دیگر مالزمین کو وائرس سے متاثر ہونے کے خطرے میں ڈالے بغیر  

 پر مزید فیصلہ کن ٹیسٹنگ کے لیے بھیج سکتا ہے۔  انہیں نزدیک ترین کووڈ ٹیسٹنگ سینٹر  ان کا آجر 

ہے۔ پہال آرڈر لینے سے پہلے اس پروگرام میں شرکت   دستیاب یا اس سے کم مالزمین کی حامل تنظیموں کے لیے  150برامپٹن میں  سہولتیہ 
 ۔کر سکتی ہیں یہاں پروگرام کے بارے میں مزید جان سکتی ہیں اور سائن اپتنظیمیں  ۔ ہو گیکے لیے تربیت اور رجسٹریشن درکار 

 ت آرڈر کر سکتے ہیں۔سے براہ راس  حکومت کے پورٹل اونٹاریو  کاروباری ادارے سے زائد مالزمین کے حامل  150

 کی بحالی  معیشت

 کی  فیصد تک  15 ان کی مکمل گنجائش کے کے تحت، غیر اساسی خوردہ فروشی کو وبائی منصوبے کے مرحلہ اولدوبارہ کھلنے کے ص
اساسی اور دیگر منتخب شدہ اشیاء   جبکہ اجازت دی گئی ہے، جس میں سے ان اشیاء پر کوئی پابندی نہیں ہے جنہیں فروخت کیا جا سکتا ہے 

کی اجازت ہے، جس میں سے ان اشیاء پر کوئی پابندی نہیں ہے جنہیں فروخت کیا جا سکتا   تکفیصد  25 مکمل گنجائش کے خوردہ کے لیے
دوبارہ کھلنے کی تیاری کریں گے، تیز انٹیجن ٹیستنگ صرف ورکرز کی مدد نہیں کرے گی، بلکہ اس سے   کاروباری ادارےجیسے ہی  ہے۔

  داخل ہونے میں بھی مدد ملے گی۔ طور پر  ر اعتماد میں پ   کاروباری اداروںبرامپٹن کے رہائشیوں کو مقامی 

کو دوبارہ شروع کرنے کے ساتھ شہر کو   معیشتکو مقامی  کی بحالی کی حکمت عملی معیشتنے برامپٹن کی   کونسلبرامپٹن سٹی پچھلے سال، 
کے آگے بڑھنے  معیشت کی بحالی کی حکمت عملی کا مقصد برامپٹن کی  معیشت  آگے بڑھانے کے فریم ورک کے طور پر منظوری دی تھی۔

منظم کیا گیا ہے: جدت، ٹیکنالوجی   پرالنا ہے۔ اس حکمت عملی کو چار بنیادوں  فوائد بھیاس کے لیے ابھرنے کی قوت اور مسابقتی  عالوہ کے 
ہ کاری؛ فنون عامہ، ثقافت اور سیاحت اور  ی ؛ سرماکاروباروں اور کاروبار کو فروغ دینا، جس میں کاروبار کو فروغ دینے والوں اور چھوٹے 

 ۔پر مزید جانیں www.brampton.ca انفراسٹرکچر کے لیے بہتر معاونت شامل ہے۔
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 اقتباسات 

اور پوری برامپٹن کمیونٹی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے۔ تیز اسکریننگ کے عالوہ، مل   کاروباروںکی عالمگیر وباء ہمارے مقامی  19-"کووڈ 
رکھنا اور عوامی   صفائی برقرار، ماسک پہننا، اچھی صحت و  بندی سماجی فاصلہ –کر کام کرنا جاری رکھ کر اور اپنے لیے دستیاب تمام ٹولز 

ہم سب ان لوگوں کو دیکھنے میں جنہیں ہم نے بہت یاد کیا ہے، اپنی محبوب   –ل ال کر کو زیر استعما –صحت کی تمام تدابیر پر عمل کرنا 
۔ میں  نزدیک آ جائیں گے مزید سے لطف اندوز ہونے میں ایک قدم  کاروباروںہمارے حیرت انگیز  برامپٹن کے سرگرمیوں میں حصہ لینے اور

RIC  کاروباری  پٹن میں موجود تمام چھوٹے اور درمیانے سائز کے ماور برا کرتا ہوںاکت داروں کا شکریہ ادا پر اپنے شر کمیونیٹیکسینٹر اور
 کی ترغیب دیتا ہوں۔"   حاصل کرنےپروگرام کے ذریعے سے آپ کی محفوظ ٹیسٹ اسکریننگ کٹس   محفوظ رہیںکو  اداروں

 پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

کی عالمگیر وباء سے نکلنے کے ساتھ ہمیں زندگی کو محفوظ سمت دکھانے کے لیے کلیدی   19-شراکت داریاں اور جدید سوچ ہمارے کووڈ"
کے ساتھ ہماری شراکت داری کی کوششوں کے ذریعے اور چھوٹے اور درمیانے سائز کے   کمیونیٹیکسینٹر اور  RIC۔ ا کرے گیکردار اد

پٹن  مکی معاونت کرتے ہوئے، برا کاروباروںطور پر اپنے عظیم مقامی  کے لیے تیز ٹیسٹنگ کے استعمال کے ذریعے، ہم پ ر اعتماد کاروباروں
    ۔" کے شہریوں اور برامپٹن میں موجود اپنے محنتی ورکرز کا تحفظ جاری رکھیں گے

 ، سٹی آف برامپٹن اکنامک ڈیویلپمنٹ؛ چیئر، 4 اور  3مارٹن میڈی روس, ریجنل کونسلر، وارڈز  -

شروع کرنے کے   از سر نو کو  معیشتکی عالمی وباء کے اثرات سے آگے بڑھنے کے ساتھ، ہمیں الزمی طور پر مقامی  19-ہمارے کووڈ " 
جاری رکھنا چاہیئے۔ ہم برامپٹن کی تمام اہل کمپنیوں کو  دینارہائشیوں اور ورکرز کے تحفظ پر توجہ اپنے  ساتھ ساتھلیے مل کر کام کرنے کے  

  ہوئے، ہم سب پ ر اعتمادی اپناتےپروگرام کے ذریعے سے ان کی تیز اسکریننگ کٹس لینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حفاظت کو پہلے  محفوظ رہیں
 کی معاونت کر سکتے ہیں۔"  کاروباروںاپنے عظیم مقامی  طور پر  بحفاظتاور  سے

 ، سٹی آف برامپٹن اینڈ کلچر سکنامک ڈیویلپمنٹ؛ وائس چیئر،  5اور  1سنٹے، ریجنل کونسلر، ورڈز پال وی  -

کی معاونت   کاروباروں"سٹی آف برامپٹن دوبارہ کھلنے کے صوبائی منصوبے کے مرحلہ اول میں ہمارے داخل ہونے کے ساتھ ہمارے مقامی 
پر عزم ہے۔   مسلسل کرتے ہوئے اس میں موجود عملہ ہماری کمیونٹی میں موجود ہمارے رہائشیوں اور ورکرز کو محفوظ رکھنے کے لیے 

RIC  کا پھیالؤ کم کرنے میں مدد دیں گے   19-میں ہمارے شراکت داروں کا شکریہ۔ تیز ٹیسٹس ہماری کمیونٹی میں کووڈ یککمیونیٹ سینٹر اور
 " کی بحالی کو یقینی بنائیں گے۔ معیشتاور مقامی 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹیو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

"RIC   سینٹر کو اس پروجیکٹ میں شراکت دار بننے پر فخر ہے جس کا مقصد ہماری کمیونٹی کی زیادہ سے زیادہ آبادی کے تحفظ میں مدد
جیسے پروگرامز جو عام حالت پر واپس آنے کے لیے فاصلے کو ختم کرنے اور اس دوران محفوظ رہنے   محفوظ رہیںفراہم کرنا ہے۔ اس کے 
سینٹر اس پروگرام کو پھلتا پھولتا دیکھنے  RICدیلی کے لیے جدت کے عمل میں تیزی النے والے عنصر کے طور پر، میں مدد کر رہے ہیں۔ تب 

  کا منتظر ہے اور تمام اہل تنظیموں کو سائن اپ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

 سینٹر RIC، ڈائریکٹرو ٹ پام بینکس، ایگزیک -

  

 
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

 

 کٹیکنٹ ایڈیم
 ڈوگال  کایمون

 جمنٹ یانگ یونٹ یکم نڈیا ایڈیم ٹر،ینیکوآرڈ
 شنیکیونیکم جکیٹیاسٹر

 آف برامپٹن یسٹ 
Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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