
 

 

 
     برائے فوری اجراء 

 

 مالزمین کے لیے ویکسینیشن پالیسی متعارف کرا رہا ہے   اپنے  سٹی آف برامپٹن 

آج کی کونسل کی خصوصی میٹنگ میں طے پایا ہے کہ سٹی آف برامپٹن اپنے تمام عملے کے لیے جاری    – ( 2021ستمبر  1برامپٹن، آن )
 ۔ ویکسینیشن پالیسی کے نفاذ میں پیش رفت کے لیے خصوصی کاوشوں میں تیزی الئے گا

کے آغاز کے بعد سے اب تک، سٹی کے عملے نے پیل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کے مطابق  اپنے لیبر شراکت داروں اور پیل   19-کووڈ
ریجن کی میونسپیلٹیز کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور کئی ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن کی مدد سے سٹی کی سروسز کی فراہمی کے  

لوگوں کے تحفظ کو اّولین ترجیح دی جاتی رہی ہے۔ اس پالیسی امیں بھی اسی نقطہ نظر کو ملحوظ خاطر   دوران اپنے مالزمین اور اپنے 
رکھا جائے گا جس سے سٹی کے عملے اور ان کے اہل خانہ کی صحت و تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور اس بات کو یقینی بنایا  

 رتے ہوئے اپنی کمیونٹی کی محفوظ خدمت جاری رکھ سکے۔ کے خالف تحفظ فراہم ک 19-جائے گا کہ سٹی کووڈ

سٹی کی پالیسی میں حکومت اونٹیریو کی جانب سے آج اعالن کردہ معلومات پر بھی غور کیا جائے گا جس کے تحت منتخب ترتیبات میں 
  کی ضرورت ہو گی۔ پیش کرنے ویکسین لگوانے کے ثبوت 

سے زیادہ مالزمین موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی   6,000ر پر، سٹی آف برامپٹن کے پاس پیل ریجن میں ایک سب سے بڑے آجر ہونے کے طو 
صحت مندانہ اور محفوط جائے کار کے لیے پُرعزم ہے جس میں ہمارے عملے اور کمیونٹی کی خیریت و عافیت ایک اّولین ترجیح ہے۔ اس  

 مین پر ہو گا۔ پالیسی کا اطالق سٹی کے سارے شعبہ جات میں کام کرنے والے تمام مالز

 استثٰنی کے حامل افراد کو اونٹیریو ہیومن رائیٹس کوڈ کے تحت چھوٹ دی جائے گی۔  

            مکمل پالیسی، بشمول اطالق کی تاریخوں کو آنے والے ہفتے کے دوران حتمی شکل دے دی جائے گی۔
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سے زائد کاروباروں کا گھر   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  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں ہے۔
نا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر ب

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 
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 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
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