
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
  

 ہے  کے ردعمل میں نافذ کی جانے والی ہنگامی حالت کے خاتمے کا اعالن کر دیا 19-سٹی آف برامپٹن نے کوِوڈ
  

بعد، آج میئر کی وباء کے ردعمل میں ہنگامی حالت کا اعالن کرنے کے دو سال  19-کووڈ  –( 2022مارچ  24برامپٹن، آن )
پیٹرک براؤن نے سٹی کونسل اور سٹی کی ایمرجنسی مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے سفارش کیے جانے پر سٹی آف برامپٹن کی 

 اعالن کردہ ایمرجنسی کو ختم کرنے کا اعالن کر دیا ہے۔ 

منٹ کے ساتھ مشاورت کے  ریجن آف پیل نے بھی ہیلتھ کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر الرنس لوہ کے عالوہ عالقائی ایمرجنسی مینج 
 کو ختم کر دیا ہے۔ آج اپنی اعالن کردہ ایمرجنسی بعد 

سٹی کے ایمرجنسی مینجمنٹ پالن کی ہدایات کے مطابق ایمرجنسی کا اعالن کیا تھا۔ یہ اعالن   کو 2020مارچ  24سٹی نے 
کے پھیالؤ پر قابو پانے میں مدد فراہم کرنے کی کوششوں میں معاونت دینےکے   19-صوبہ اونٹاریو اور ریجن آف پیل کی کووڈ

ا جس نے شہر کو وبائی امراض کے ردعمل میں مزید فعال  لیے ایک اہم قدم تھا۔ ایمرجنسی کا یہ اعالن ایک انتظامی ٹول تھ
 ہونے کے قابل بنایا تھا تاکہ اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھنے میں مدد مل سکے۔

چونکہ سٹی ہمیشہ صحت اور حفاظت پر اپنی مرکوز رکھتا ہے لٰہذا ہم  بتدریج اور محفوظ طریقے سے معموالت زندگی کو 
ھے ہوئے ہیں اور وبائی مرض کے دوران جسمانی طور پر دوری پر عمل، اچھی حفظان  دوبارہ کھولنے کا عمل جاری رک

صحت کی مشق، ویکسین لگوانے اور ماسک پہن کر وباء کے پھیلنے کو روکنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ہم اپنے  
 رہائشیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 

کے خالف ویکسین لگوا کر اور قوت  19-میں ہی رہیں اور کووڈرہائشیوں کو چاہیے کہ وہ بیمار ہونے کی صورت میں گھر 
کی ویکسین لگوانے کے حوالے  19-مدافع حاصل کر کے اپنی کمیونٹی کی صحت و تحفظ کو اّولین ترجیح دیتے رہیں۔ کووڈ

 مالحظہ کریں۔  صوبائی پورٹل سے تازہ ترین معلومات کے لیے، براہ کرم

کی صورتحال پھر تبدیل ہو جاتی ہے، تو سٹی پیل پبلک ہیلتھ کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا اور    19-اگر برامپٹن میں کووڈ
ہنگامی ردعمل میں مدد فراہم کرنے کے لیے صحت اور حفاظت کے تمام صوبائی اور عالقائی  اقدامات پر عمل درآمد کیا جائے 

 گا۔ 

 سپورٹ ٹاسک فورسز  19-کووڈ

ن، سٹی اپنے عملے اور رہائشیوں کی صحت اور حفاظت کے لیے وقف رہا ہے اور مقامی معیشت  پوری وبائی بیماری کے دورا
 19-میں، سٹی نے کووڈ 2020کی مسلسل حمایت جاری رکھی ہے۔ مارچ  کمیونٹیز غیر متناسب طور پر متاثر ہونے والیاور 

رسز کا اعالن کیا تھا: یعنی اکنامک سپورٹ سپورٹ ٹاسک فو 19-پر مٔوثر ردعمل کو مربوط کرنے کے لیے میئر کی چار کووڈ 
 یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس اور سینئرز سپورٹ ٹاسک فورس۔  ،ٹاسک فورس، سوشل سپورٹ ٹاسک فورس

کے ردعمل کی کوششوں اور برامپٹن کمیونٹی کی حمایت کرنے پر ٹاسک فورسز میں   19-سٹی گزشتہ دو سالوں میں اپنی کووڈ
 ا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے، بشمول: شامل رہنے والے تمام افراد ک

اور مائیکل پیلیسکی،   5اور  1پال ویسینٹ، ریجنل کونسلر وارڈز  اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس کی شریک قیادت؛ •
 6اور  2ریجنل کونسلر، وارڈز 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://peelregion.ca/news/archiveitem.asp?year=2022&month=2&day=24&file=2022224.xml&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=yYQiRapG1cydvd3Sf75uR1cu6L/u6ESV0H8TyqhigqQ=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=HrSFkscvto0x6fz8i5A4hwUCqGerNZKpEhCDlqbe6fU=&reserved=0


 

 

اور جیف بومین، سٹی  5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر، وارڈز  سوشل سپورٹ ٹاسک فورس کی شریک قیادت؛ •
 4اور  3کونسلر، وارڈز 

اور ہرکیرت سنگھ، سٹی  8اور  7چارمین ولیمز، سٹی کونسلر، وارڈز  یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس کی شریک قیادت؛ •
 10اور  9کونسلر، وارڈ 

اور گرپریت ڈھلون،  8اور  7القائی کونسلر، وارڈس پیٹ فورٹینی، ع سینئرز سپورٹ ٹاسک فورس کی شریک قیادت؛ •
 10اور  9عالقائی کونسلر، وارڈ 

 6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر، وارڈ  بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے چیئر؛ •
 3مارٹن میڈیروس، عالقائی کونسلر، وارڈ  معموالت زندگی کو دوبارہ کھولنے اور ریکوری ورکنگ گروپ کی قیادت؛ •

 4اور 

گامی حالت کے خاتمے کے ساتھ، سٹی ٹاسک فورسز کو منتقل کر دے گا اور کمیونٹی کو سٹی سروس کی ڈیلیوری اور ہن
 کمیونٹی سوشل سپورٹ نیٹ ورکس کے ذریعے معاونت فراہم کی جاتی رہے گی۔ 

 کے جاری اقدامات  19-کووڈ

مگر پبلک   کو ختم کر دیا ہے، مینڈیٹری ماسک الء 19-برامپٹن کووڈ  رہائشیوں کو یاد دالیا جاتا ہے کہ اگرچہ سٹی نے اپنے
اہوں جیسی منتخب شدہ ترتیبات میں  ٹرانزٹ، ہیلتھ کیئر کی سہولت گاہوں، النگ ٹرم کیئر ہومز اور کنگریگیٹ کیئر سہولت گ

رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کا احترام کریں جو ایسے مقامات   ماسک پہننے کی شرط اب برقرار ہے۔
 میں بھی ماسک پہننا جاری رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں، جہاں انہیں مزید ضرورت نہیں ہے۔ 

کے مطابق ماسک پہننے کی شرط الگو  صوبے کے ضوابط اور برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز میں برامپٹن ٹرانزٹ کی تمام بسوں
ا عمل جاری ہے اور سہولیات اور ٹرمینلز جن کی سطحیں سخت ہیں، ان کو روزانہ صاف صفائی اور جراثیم کشی ک رہے گی۔

 اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ 
ٹویٹر پر   bramptontransit@مالحظہ کریں یا ہمیں بذریعہ ww.bramptontransit.comw سروس اپ ڈیٹس کے لیے

 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 

اسکریننگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر کی سہولت گاہوں، بشمول تفریحی مراکز میں داخل ہونے کے لیے اب پہلے سے 
 رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اگر وہ بیمار محسوس کر رہے ہوں، تو اپنے گھر پر ہی ٹھہریں۔ 

  

 اقتباسات 

کے ردعمل میں نافذ کی جانے   19-"میں یہ اعالن کرتے ہوئے بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اب ہم برامپٹن میں کووڈ
والی اپنی ہنگامی حالت کو ختم کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ  ہمارے رہائشیوں، سٹی کے عملے، صحت کی دیکھ 
بھال کرنے والے کارکنوں اور سٹی ٹاسک فورس کے اراکین کی شاندار کوششوں شامل نہ ہوتیں، تو ہم آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ 

وبائی مرض کے اس اگلے مرحلے میں منتقل ہو رہے ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ ہم بطور کمیونٹی اپنے نقصان کا ازالہ  جیسے ہم
  کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھے دو سالوں کے دوران کیا ہے۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  - 

مپٹن میں ہماری ٹیم اپنی کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کے لیے ثابت قدمی سے کام "پچھلے دو سالوں کے دوران، سٹی آف برا
کرتی رہی ہے اور ان خدمات کی فراہمی مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے جن پر ہمارے رہائشی اور کاروبار انحصار کرتے ہیں۔  

انب سے، ہم وبائی مرض کے اس میں خلوص دل سے اپنے عملے کی بھرپور کوششوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سٹی کی ج
 اگلے مرحلے پر منتقل ہوتے ہوئے اپنی کمیونٹی کی خدمت کو جاری رکھنے کے خواہشمند ہیں۔" 

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=q/9dOTUA3xSmo8ol5WKGrQneYyL1RqPGj9PW5yTKXfQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=q/9dOTUA3xSmo8ol5WKGrQneYyL1RqPGj9PW5yTKXfQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=q/9dOTUA3xSmo8ol5WKGrQneYyL1RqPGj9PW5yTKXfQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|65ed8df397074ae170b908da0dffefa4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637837690128057621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=NGZcAQkCNaDT7ukSZlVmuQSsUaJ16pWKQBjBnuiW4F0=&reserved=0


 

 

-30- 

  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   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 

محفوظ، قابل دوام اور   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 بنا سکیں جو
 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے   انسٹاگراماور  فیس بک ، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
ulturalmedia@brampton.camultic 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0
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