
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 
 ہیلووین واپس آ گیا ہے!  

 اس سال برامپٹن میں محتاط اور محفوظ رہیں 

 
ہیلووین بالکل ہمارے سر پر آن پہنچا ہے اور ہر کوئی ٹِرک آر ٹریٹنگ اور کچھ خوفناک تفریح کے ایک   –  ( 2021اکتوبر  13برامپٹن، آن )

 محفوظ دورانیے سے اس سال دوبارہ لطف اندوز ہونے کے لیے پرجوش ہے. 
 

ٹِرک آر ٹریٹ کا تقاضہ   رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس سال جشن مناتے وقت صحت اور حفاظت کو اپنی اّولین ترجیح بنائیں۔ 
 ہے، کہ: 

 اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو گھر پر رہیں۔ •

 جہاں تک ممکن ہو ٹِرک آر ٹریٹ بیرونی مقامات پر منائیں۔ •

تخلیقی بنیں اور کسٹیومز میں چہرے کو ڈھانپنے کی جگہ رکھیں! یاد رکھیں کہ کسٹیوم ماسک چہرے کو ڈھانپنے کا متبادل نہیں  •
کو نان میڈیکل ماسک یا فیس کوورنگز کے اوپر نہیں پہننا چاہیے کیونکہ اگر کسٹیوم ماسک سانس لینے میں ہے۔ کسٹیوم ماسک 

 دشواری پیدا کرتا ہے، تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ 

 بلکہ اپنی باری پر جائیں۔ -گھروں کی دہلیزوں پر ہجوم نہ بنائیں •

 کے ساتھ بات چیت کو مختصر رکھیں۔تحائف دینے والوں  •

 حفظان صحت پر عمل کریں اور کثرت سے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ اچھی •
 

 اگر آپ تحائف دے رہے ہیں:

 اگر طبیعت خراب ہو، تو ہیلووین کے تہواروں میں حصہ نہ لیں۔  •

 ٹِرک آر ٹریٹرز کرنے والوں کے ساتھ تعامالت کو مختصر رکھیں۔ •

 ہرے کو ڈھانپنے پر غور کریں۔اگر جسمانی دوری برقرار نہ رکھی جا سکتی ہو، تو چ •

 کسٹیوم کے ایک حصے کے طور پر چہرے کو ڈھانپنے پر غور کریں۔ •

 صرف خریدے ہوئے اور پیک شدہ تحائف ہی دیں۔ •

 ٹِرک آر ٹریٹ کرنے والوں کو ان کے تحائف دینے کے لیے گانے یا چیخنے کے لیے نہ کہیں۔ •

 ئزر سے شام کو اپنے ہاتھوں کو کثرت سے صاف کریں۔ صابن اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے یا ہینڈ سینیٹا •
 

 ہیلووین سیفٹی 
 چوکس رہیں، آگ کے خطرات سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں اور ہیلووین میں گم ہو جاتے وقت چوٹوں سے محتاط رہیں۔

 
 کسٹیوم کا انتخاب کرتے وقت:  

 رکھیں۔الجھنے اور گرنے سے بچنے کے لیے اپنے کسٹیومز کو مختصر  •

 آگ نہ پکڑنے والے کسٹیومز اور لوازمات کا انتخاب کریں۔   •

 اچھی طرح روشن رہیں۔ چمکدار رنگوں کے ملبوسات چنیں جو ڈرائیوروں کو واضح طور پر نظر آتے ہوں۔   •
 

 سجاوٹ کرتے وقت:  

شعلوں اور گرمی کے ذرائع سے  خشک پھول، کارنسٹاکس اور کاغذ بہت آسانی سے آگ پکڑ سکتے ہیں۔ اپنی سجاوٹوں کو کھلے  •
 دور رکھیں۔ 

 سجاوٹوں اور رکاوٹوں وغیرہ سے باہر نکلنے کے راستوں کو صاف رکھیں۔  •

اپنی جیک او اللٹین کو آگ لگانے والی موم بتیوں کی بجائے بیٹری سے چلنے والی موم بتیوں یا چمکتی ہوئی چھڑیوں کے ساتھ   •
 روشن کریں۔ 

 ر ٹِرک یا ٹریٹرز کو محفوظ رکھنے کے لیے بیرونی روشنیاں جال کر رکھیں۔الجھنے کے خطرات کو ختم کریں او •

 اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر میں تمام سموک االرم ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہوں۔  •



 

 

 تحائف تک رسائی 
د کے لیے رسائی کو بڑھانے کے  برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے اور سٹی آف برامپٹن معذور افرا

مواقع اور اپنی متنوع کمیونٹی میں سب سے تعلق رکھنے کے ایک مضبوط احساس کی نشاندہی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔  اس سال کے  
سے   اوائل میں برامپٹن سٹی کونسل نے اپنے سائن بائی الء میں ایک ترمیم کی منظوری دی تھی تاکہ ٹِرک آر ٹریٹنگ کے لیے رکاوٹوں

پاک اور قابل رسائی ذرائع فراہم کیے جا سکیں۔ برامپٹن کے گھر مالکان کا اپنے سامنے کے الن پر تحفے تک رسائی کا نشان رکھنے کا 
خیر مقدم کیا جاتا ہے تاکہ رہائشیوں کو بتایا جا سکے کہ اگر کسی ٹِرک آر ٹریٹر کرنے والے شخص کو کوئی معذوری ہے، تو وہ ان کے  

 وٹوں کے بغیر ہیلووین سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ گھر پر رکا
 

 تحائف کے لیے قابل رسائی گھر کے مالکان کے لیے مندرجہ ذیل تجاویز بھی ہیں: 

 اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹِرک آر ٹریٹنگ کی جگہ کا راستہ اچھی طرح روشن ہونا چاہیے۔  •

 ڈرائیو ویز اور راستوں کو صاف رکھیں  •

 باہر منتقل کر دیں تاکہ ٹِرک آر ٹریٹنگ کرنے والوں کے لیے رسائی کو بہتر بنایا جا سکے کاریں ڈرائیو وے سے  •

 ڈرائیو وے کے آخر میں، گیراج کے باہر یا گاڑی کے ٹرنک کے پیچھے ایک ٹِرک آر ٹریٹنگ اسٹیشن بنائیں۔   •

 ریز کریں۔اسٹروب الئٹس، اونچی آوازوں یا اچانک اونچی ہو جانے والی آوازوں کے استعمال سے گ •

 اپنے پالتو جانوروں کو محفوظ رکھیں  •
ے حوالے سے  مالحظہ کریں۔ سٹی میں رسائی ک  www.treataccessibly.comتحائف تک رسائی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca سٹی کی ویب سائیٹمزید معلومات کے لیے 
 

 فرائٹ نائیٹس 
بجے تک منتخب شدہ برامپٹن ریکریئیشن سنٹرز پر موقع پر بالمشافہ فرائٹ نائیٹس   8تا  5اکتوبر کو شام  29اور  23، 22، 16مورخہ 

داخلہ مفت ہے۔ پورے خاندان کی شاندار تفریح کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں،  دوبارہ دستیاب ہوں گی۔ رجسٹریشن درکار ہے مگر
 بشمول: 

 سپُوکی فیملی مووی نائیٹ*  •

 ویگن رائیڈز* •

 زومبی زومبا™  •

 ایئربرش ٹیٹوز •

 دستکاریاں  •

 تفریح  •

 تفریح  •
 

 *منتخب شدہ مقامات 
 

اکتوبر کو سپُوکی سِوم اور سکیٹس کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ فرائیٹ   29اور   20، 13برامپٹن ریکریئیشن کے کچھ منتخب شدہ مراکز میں 
 یہاں کلک کریں۔ نائیٹس، سپُوکی سِوم اور سکیٹس کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے 

 
 پمکن پارٹی 

  4نومبر کو شام  1پمِکن پارٹی ایک اور دن کے لیے ہیلووین کی جان ہو گی! اپنا کسٹیوم پہنیں اور  -دوبارہ واپس اور پہلے سے کہیں بہتر 
کی جانب سے براہ راست تفریح سے لطف اندوز ہوں   ' ڈرم اینویرو'بجے تک اپنے پمِکن کو بس کین وہلینز اسکوائر پر لے کر آ جائیں۔  8تا 

 اور پاپ کارن اور شاندار ایپل سائیڈر سے لطف کو دوباال کریں۔ تقریب کے بعد پمِکن کو قدرت کھاد بنایا جائے گا۔   
 

 ہیں۔ جہاں پر جسمانی فاصلہ ممکن نہ ہو، تو ماسک پہننے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔  تمام تفریح کرتے وقت محفوظ ر

مالحظہ  www.brampton.ca/recreationپمِکن پارٹی کو سوئس چیلیٹ کی فراخدالنہ اسپانسرشپ حاصل ہے۔ تفصیالت کے لیے 
 کریں۔

 
 
 فٹی کسٹیوم کانٹیسٹ کرا

ہیلووین کرافٹی کسٹیوم کانٹیسٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، جس کا انعقاد میئر پیٹرک برأون اور برامپٹن سٹی   2021آپ کو  
کسٹیوم پہنے ہوئے اپنی ایک تصویر کو   –کونسل کے ممبران کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اپنا اختراعی اور پُر مزاح پہلو دکھائیں 

21BramptonCraftiestCostume20#  استعمال کرتے ہوئے پوسٹ کریں یا اس کوevents@brampton.ca  اکتوبر تک   31پر
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نومبر کو کیا جائے گا۔ شرکت کنندگان کی عمر الزمی طور   1کا اعالن  ے خوش نصیبوںنے والبجے تک بذریعہ ای میل بھیجیں۔ جیت  8شام 
 زیادہ ہونی چاہیے۔  سال یا اس سے 10پر 
 

 ۔ پر دیکھا جا سکتا ہے brampton.ca/recreationمقابلے کے اصول اور اہلیت کا معیار 
 

 اقتباسات  
 

رہائشیوں کی کے"مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے رہائشیوں کو اس سال دوبارہ ہیلووین منانے کا موقع میسر آ رہا ہے اور میں برامپٹن 
تمام شہر میں پیش کی جانے والی اس حیرت انگیز تفریح سے بھرپور لطف اندوز ہوں۔ فرائیٹ نائیٹس سے  حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ  

نٹیسٹ، سے گریٹ پمکن پارٹی تک میں سب لوگوں کی دلچسپی کا بہت کچھ سامان موجود ہے۔ براہ کرم جشن مناتے وقت  کرافٹی کسٹیوم کا
میں آپ سب ہیلووین کو بہت بڑی مبارک   –ہماری کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کو ذہن میں ضرور رکھیں۔  اور تمام رہائشیوں کے لیے 

   دینا چاہتا ہوں!"

 سٹی آف برامپٹن  پیٹرک برأون، میئر، −
 
  "برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل پھولوں کا ایک گلدستہ ہے اور سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیلز ایکسیسبیلٹی ایڈوائزری کمیٹیوں کے
ایک رکن کی حیثیت سے، مجھے فخر ہے کہ ہماری کونسل نے ٹریٹ ایکسیسبلی پروگرام کی حمایت کے لیے ہمارے سائن بائی الء میں 

برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے سامنے کے الن پر فخریہ طور پر قابل رسائی ہونے   ترمیم کی ہے۔ میں
کا نشان واضح کریں اور ہماری کمیونٹی کے بچوں کے لیے ایک محفوظ، قابل رسائی اور جامع اور خوشیوں سے بھرپور ہیلووین کی  

 خواہش کریں۔"   
؛ ممبر سٹی آف برامپٹن ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پیل  8اور  7ونسلر، وارڈز پیٹ فورٹینی، ریجنل ک -

 ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی 
 
"میں اس سال پمکن پارٹی کی دوبارہ واپسی دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ برامپٹن ایک گرین سٹی ہے اور یہ تقریب رہائشیوں کو نہ صرف ایک  

نقاشی کی شاندار مہارتوں کا مظاہرہ کرنے بلکہ ان کے کدؤوں کو کھاد بنا کر مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کا موقع بھی  بار پھر اپنی 
 فراہم کرتی ہے۔ کچھ شاندار انعامات جیتنے کے مواقع کے لیے کرافٹی کسٹیوم کانٹیسٹ میں بھی شرکت کرنا ہر گز نہ بھولیں۔" 

 ؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن10اور  9 ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز -
 

بھی  ہیلووین دوبارہ واپس آ گیا ہے اور اسی طرح ہماری دیگر بالمشافہ منائی جانے والی تقریبات، مثالا فرائٹ نائیٹس اور گریٹ پمکن پارٹی "
ے سے جشن منائیں، جسمانی فاصلہ بندی پر عمل  واپس بحال ہو گئی ہیں۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ محفوظ طریق

 کریں اور جب ایسا کرنا ممکن نہ ہو، تو ماسک ضرور پہنیں۔ ہیلووین، پورے برامپٹن کو مبارک ہو!"   
 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 
-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا 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
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 پرابجوت کینتھ 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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