
 

 

 

 کو کم کر دیا گیا ہے  حدکے پھیالٔو کو روکنے کے لیے برامپٹن میں سماجی اجتماعات کی   19-کوِوڈ 

 تک بڑھا دیا  2021-کے ضمنی قوانین کو جنوری  19-سٹی نے رہائشیوں کی صحت و سالمتی کے تحفظ کے لیے کوِوڈ

 
( کے پھیالٔو کو روکنے  19-گزشتہ روز، حکومت اونٹاریو نے اعالن کیا کہ آج سے کورونا وائرس )کوِوڈ  –  ( 2020ستمبر  18برامپٹن، آن )

کے لیے برامپٹن اور پورے پیل ریجن میں غیر نگرانی شدہ سماجی اجتماعات اور منظم عوامی تقریبات کو اندرونی جگہوں پر دس لوگوں  
، پارکس اور دیگر تفریحی جگہوں پر تقریبات،  ا ہے۔ اس میں نجی رہائشیوں، صحنیا گی افراد تک محدود کر د 25اور بیرونی جگہوں پر 

 پارٹیاں، عشایے، اجتماعات، باربی کیو یا شادیوں کے استقبالیے شامل ہیں۔

ا، مثالا بارز، ان نئی حدود کا اطالق عملے والے کاروباروں اور سہولت گاہوں میں منعقد ہونے والی تقریبات اور اجتماعات پر نہیں ہو گ
ت  ریسٹورینٹس، سنیما، کنوینشن سنٹرز یا بینکوئٹ ہالز، جمز اور تفریحی کھیلوں یا مظاہرے والے فنون کی تقریبات۔ ان کاروباروں اور سہول

ے لیے،  گاہوں کے لیے موجودہ قواعد، بشمول عوامی صحت اور جائے کار پر حفاظت کے اقدامات، کا نفاذ برقرار رہے گا۔ مزید معلومات ک 
 دیکھیں۔  میڈیا ریلیزحکومت اونٹاریو کی 

کے تحفظ اور حکومت اونٹاریو اور ریجن آف پیل کی کورونا وائرس کو روکنے کی کوششوں میں معاونت  رہائشیوں کی صحت و سالمتی 
ٹری فیس کورنگز بائی  ی مینڈ 19-ایمرجنسی مژرز بائی الء اور برامپٹن کوِوڈ 19-فراہم کرنے کے لیے، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کوِوڈ

 تک بڑھا دیا ہے۔  2021جنوری  31الء کی معیاد کو 

 ایمرجنسی مژرز بائی الء  19-برامپٹن کوِوڈ

ایمرجنسی مژرز بائی الء کے تحت آپس میں مطلوبہ جسمانی فاصلہ نہ رکھنے والے افراد پر ہر بار خالف ورزی کی   19-برامپٹن کوِوڈ 
 گا۔ تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے  100,000اور زیادہ سے زیادہ $ 500صورت میں کم از کم $

 اس ضمنی قانون میں درج ذیل میونسپل قواعد بیان کرتے ہیں کہ: 

میٹر کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے، ماسوائے وہ افراد کو   2.0ہر شخص کو عوامی جگہوں پر ہر دوسرے شخص سے کم از کم   •
 ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہتے ہوں۔

میٹر کے فاصلے کے بغیر بیٹھنے یا اندر یا باہر  2.0کوئی بھی کاروبار کسی بھی شخص کو دوسرے ہر شخص سے کم از کم  •
 کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، ماسوائے وہ افراد جو ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں یا کاروبار کے مالزمین۔

  

 مینڈیٹری فیس کورنگز بائی الء 

روکنے کے لیے نان میڈیکل ماسک یا چہرے ڈھانپنے  ( کے پھیالٔو کو 19-مینڈیٹری فیس کورنگز بائی الء کے تحت، کورونا وائرس )کوِوڈ
کی چیزیں برامپٹن میں تمام اندرونی جگہوں پر الزمی ہیں یہ عارضی ضمنی قانون سرکاری اداروں اور کاروباروں سے تقاضہ کرتا ہے کہ  

 پا جائے۔ وہ یقینی بنائیں کہ ان کے زیر قابو اندرونی عوامی جگہوں پر ماسک پہنیں جائیں یا چہرے کو ڈھان 

یہ ضمنی قانون مخصوص افراد کو استثناء فراہم کرتا ہے، بشمول وہ لوگ، جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کی چیز  
نہیں پہن سکتے؛ دو سال کی عمر سے کم بچے؛ ہنگامی آرڈرز کے مطابق اتھلیٹک سرگرمی میں حصہ لینے والے افراد اور اجازت شدہ  

دی ہے(۔ مکمل فہرست کے لیے   ونی جگہوں کی اجازتپر کھانے یا پینے والے لوگ )جہاں صوبے نے کھانے پینے کی اندرکاروباروں 
 brampton.ca/masks مالحظہ فرمائیں:

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVR4HrFKl9vSZxTkzWCtIluuf9Hy-2B43EsMCMkJ-2FHXfKVO7SJwptMt1o9J4AmSgMIPJceRSZ5M665YixMbTZHfWAj-2FDdMPwPLDuKaDg8rGbeYRkTqCFNfVVmsje2OVgUeGSzZi5XB-2BPhN3YBN8v8wrpBKrXDnX2loZBTpgbiHk4uC5Sf2_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrjY5Njl5frIf01GpwbcbV8kMEnlL-2FeqYw6ewapRya11BZsRDJwo0N0shjnBLeSZvyAyrooDpA2IFHB60BR7EC2wHV3jPNbOoii8uAK7osMsMkQVrjvK-2Bow7df648f-2B2oOyYkWzLMVLiYJM5kaZCoE-2FonZpEmbCQtxc-2Fk04gAGY1q0dbOe7o-2BS4egtGPj7nD0s5zbIq-2FAJh91kk-2BVJNbfpA-2BlDj0-2BdlmeiXaScRL2p6rl0zvZxjVuzwcMNgQ9vj9xU-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|8ca81fad2cc84d63663808d85be783a5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637360397254969233&sdata=1Zuq/WhnOYIxlZJK4TMuZ8I8DPZroXmv5H5k+UnX7eM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9jWkFedha-2B5ijmu-2FQVh0-2BUfIFl4imUkN4EBfuEannHFYockc_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrjY5Njl5frIf01GpwbcbV8kMEnlL-2FeqYw6ewapRya11BZsRDJwo0N0shjnBLeSZvyAyrooDpA2IFHB60BR7EC2wHV3jPNbOoii8uAK7osMsHPQNzI9-2Bw7Wz9uie2h-2FbqgYIg5y3xM-2F7ppUQQC1P99SNxfkQpWH3PxtRn1AYXBjOVX6VcME279-2FWwKcwoIhjxkeXpl5EIQ3wjPz9AnvGpzZLEic0cuuVA3C3wf4gf1IocoY1pZuLh3IRuzUxqR8DfM-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|8ca81fad2cc84d63663808d85be783a5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637360397254969233&sdata=WHtDw9vFYxvuQGPc0GhcRordVXsqSSRV3HD/Lnc4yt8=&reserved=0


 

 

 پر کال کر کے عدم پابندی کی اطالع دے سکتے ہیں۔ 311رہائشی اور کاروبار 

مالحظہ   brampton.ca/COVID19 کے بارے میں سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے   19-کووڈ
 کریں۔ 

                                                                                                          اقتباسات 

"سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کے ضروری اقدامات اٹھانا جاری رکھے گا۔ میں تمام رہائشیوں پر زور دیتا  
ایمرجنسی   19-کی پابندی کریں اور برامپٹن کوِوڈ  ائیں، سماجی اجتماعات کی نئی حدہوں کہ براہ کرم جسمانی فاصلہ بندی کے اصول اپن 

کے   19-بائی الء اور مینڈیٹری فیس کورنگز بائی الء پر عمل کریں۔ ہم سب کو برامپٹن کو محفوظ رکھنے اور اپنی کمیونٹی میں کوِوڈ مژرز 
 پھیالٔو کو روکنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہو گا۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

کے پھیالٔو کو کم کرنے کے لیے ضروری کام کریں۔ میں  19-ر پر، ہم برامپٹن میں کوِوڈ "یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ایک کمیونٹی کے طو
ایمرجنسی مژرز بائی الء اور مینڈیٹری فیس کورنگز بائی  19-رہائشیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم ہمارے توسیع شدہ برامپٹن کوِوڈ

مل کر، ہم بحالی اور اپنی کمیونٹی کی صحت و   الء پر عمل کریں اور سماجی اجتماعات کی تخفیف شدہ حدود کی پابندی کریں، تاکہ ایک ساتھ
 سالمتی کے تحفظ کے اپنے راستے پر آگے بڑھ سکیں۔" 

 ؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

ایمرجنسی مژرز بائی الء اور مینڈیٹری   19-ے۔ اپنے برامپٹن کوِوڈکے پھیالٔو کو سنجیدگی سے لینا جاری ہ   19-"سٹی اپنی کمیونٹی میں کوِوڈ
کے پھیالٔو کو روکنے کے لیے ان قوانین کے نفاذ کے ذریعے جسمانی فاصلہ بندی اور   19-فیس کورنگز بائی الء کی توسیع عملے کو کوِوڈ 

 و فروغ دینے کے قابل بنائے گا۔ سماجی اجتماعات کی حدود اور پوری کمیونٹی میں نان میڈیکل ماسکس کے استعمال ک

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
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