
 

 

 کے ساتھ برامپٹن قبرستان کو دوبارہ کھول رہا ہے کھلنے کے اوقات سٹی آف برامپٹن محدود رسائی اور

 

ِولسن ایونیو پر واقع برامپٹن کے قبرستان کو دوبارہ کھول   10مئی سے سٹی آف برامپٹن  9بروز ہفتہ مورخہ   -( 2020مئی  7برامپٹن، آن )
 رہا ہے ہے جس میں محدود رسائی کی اجازت ہو گی تاکہ آنے والے تمام معزز شہریوں اور عملہ کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔

 ی۔ اس قبرستان تک رسائی چرچ سٹریٹ )بیچ سٹریٹ کے قریب ترین( پر واقع گیٹ تک محدود ہو گ

 پائیونیئر سمیٹریز )سرخیلی قبرستان( تاحکم ثانی بند رہیں گی۔ 25سٹی کی جبکہ 

افراد کو برامپٹن قبرستان میں داخل ہونے کی   10بیریومنٹ اتھارٹی آف اونٹیریو کی ہدایات کے مطابق، ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 
  منٹ تک محدود ہو گا۔  15اجازت ہوگی جس میں ہر پالٹ میں پانچ سے زیادہ افراد موجود نہیں ہوں گے۔ ہر وزٹ 

ی وجہ  اگر ایک دوسرے  سے جڑے ہوئے پالٹوں میں شرکت کرنے والے خاندان موجود ہوں، تو مزید پابندیاں بھی عائد ہوسکتی ہیں۔ جس ک
 سے رہائشیوں کو زیادہ وقت تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ 

زائرین کو ہر وقت دوسرے لوگوں )جو ایک ہی گھر میں نہیں رہتے( سے    جسمانی دوری کے ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے 
  دو میٹر )چھ فٹ( کے فاصلے پر رہنا ہو گا۔

 برامپٹن قبرستان کے کھلنے کے اوقات: 

 8تا رات  5مئی: شام  9ہفتہ،  •
 بند : مئی 10اتوار،  •
 تک  7:30تا شام  3تک؛ ہفتہ اور اتوار کو دن  7:30تا شام   4:30مئی سے آغاز: پیر تا جمعہ تک دن  11پیر،  •

 کھلنے کے ترمیم شدہ اوقات سے مطلع کرنے کے لیے قبرستان کے باہر سائن بورڈ وغیرہ آویزاں کیے جائیں گے۔ 

ی سروسز مثالا دفن کرنے اور دفن کرنے کی جگہوں کی فروخت جیسے کاموں کی اجازت صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے دی  انتہائی الزم
 پر کال کریں۔ 905.874.2997جائے گی۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے 

پائیونیئر سیِمٹریز کو بھی منتظم کرتا ہے۔ برامپٹن کے قبرستانوں کی ایک فہرست   25سٹی آف برامپٹن اپنی برامپٹن سیِمٹری کے عالوہ دیگر 
 ہے۔ یہاں دستیاب

 اقتباس 
  
نا  ہم اہل خانہ کے لیے اس اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اس مدر ڈے کے موقع پر انہیں اپنے والدین اور آبأو اجداد کا احترام کرنے کے قابل ہو"

خدمات کی ممکنہ طور پر محفوظ ترین فراہمی کے  چاہیے تھا اور قبرستان کو بند کرنا سٹی کے لیے واقعی ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ ان اہم 
لیے، شہر اس ہفتہ کو محدود رسائی اور کھلنے کے اوقات کے ساتھ برامپٹن قبرستان کو دوبارہ کھول رہا ہے، مگر اتوار کے روز اسے بند 

سمانی دوری کے اقدامات کو برقرار  رکھا جائے گا کیونکہ ممکنہ طور پر زائرین کی کثیر تعداد کے تشریف النے کی توقع ہے۔ اگرچہ ہم ج
رکھتے ہوئے اپنے زائرین اور عملے کی صحت اور حفاظت کا تحفظ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں  

 جو اس وقت ان خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے متمنی ہیں۔"
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -     

 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
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 کنٹیکٹ میڈیا

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

