
 

 

 کھول رہا ہے  وں کو دوبارہتمام قبرستان اپنے برامپٹن سٹی آف   سے، جون  19آج مٔورخہ 

 

سٹی آف برامپٹن کے دوبارہ کھلنے اور بحالی کے منصوبے کے حصے کے طور پر، سٹی کے تمام    – ( 2020جون  19برامپٹن، آن )
 جون کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔   19قبرستانوں کو آج، مٔورخہ 

 کھلے رہیں گے۔ بجے تک  9تا رات  7:30قبرستان پیر تا اتوار صبح 

تشریف  قبرستانوں میں جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات زیر نفاذ ہوں گے۔ سٹی کمیونٹی کی صحت و سالمتی کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور 
 پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے سے کم از کم دو میٹر )چھ فٹ( کے فاصلے پر رہیں۔النے والے خواتین و حضرات 

  کا عمل جبکہ تدفین۔ بند کر دیے جائیں گے زیادہ سے زیادہ گنجائش پوری ہو جانے پر قبرستان کے دروازےدوران  عمل کے  تدفین کے
 جائیں گے۔  ول دیے کے بعد دروازے دوبارہ کھ ہو جانےمکمل 

۔ بنیادی خدمات، مثالا تدفین اور تدفین کی جگہ کی فروخت، صرف اپوائنمنٹ کے  ہو گاکھال  ہی سیمٹری آفس صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے 
 پر کال کریں۔  905.874.2997اپوائنٹمنٹ کے لیے وہ گی۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ  جاتی رہے ذریعے فراہم کی  

 ۔ گیا ہے کو لے کر آنا ممنوع قرار دیاحت قبرستانوں میں کتوں ت کے   83-2016سیمٹری بائی الء 

کے ردعمل میں قبرستانوں کے باہر صحت و سالمتی کی ہدایات کے ساتھ نشانات لگائے جائیں گے۔ رہائشیوں کو کسی قسم کے   19-کوِوڈ
 ہے۔  گیاٹی سروسز کو کال کرنے کا کہا مسائل کی اطالع دینے کے لیے کارپوریٹ سیکور

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

 ( کے لیے حفاظتی اقدامات 19-)کوِوڈکرونا وائرس  

ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ  اپنے ، مثالا ہینڈ سینیٹائزر یا وائپسسٹی رہائشیوں پر اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اپنا ذاتی جراثیم کش
ے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے  میڈیکل ماسک پہنیں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے ک  میں کھانسیں یا چھینکیں اور نان دھوئیں، اپنی کہنی

شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدگی سے اپ  
مالحظہ فرمائیں اور کسی بھی وقت سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل سے رابطے کے   www.brampton.ca/covid19 ڈیٹس کے لیے

 پر کال کر لیں۔  311لیے 

 اقتباسات 

کھولنا برامپٹن کے لیے ہمارے دوبارہ کھولنے اور بحالی کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم جانتے ہیں  "سٹی کے قبرستانوں کو دوبارہ 
ا وہ لوگ جو اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں۔ ہم رہائشیوں کی ضروریات اور کمیونٹی  کہ رہائشیوں کے لیے یہ کتنا معنی رکھتا ہے، خصوصا

 محنت سے کام کر رہے ہیں۔"  کی صحت و سالمتی کو ترجیح دینے کے لیے سخت

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن •

رکھے  "ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ کے ذریعے، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ بامعنی گفتگو کرنا جاری 
جامع طریقہ کار اپنایا جائے۔ ہم ایک ایسے محفوظ    کون ساہیں کہ ہماری سہولت گاہوں اور سہولیات کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہوئے 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

پیاروں کی یاد تازہ کرنے   ےکھول رہے ہیں، جو شہریوں کو اپن  طریقے سے سٹی کی اہم خدمت فراہم کرنے کے لیے قبرستانوں کو دوبارہ
 کے قابل بناتا ہے۔" 

 ؛ لیڈ، ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن4اور  3ن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز مارٹ  •

"سٹی کی خدمات اور سہولت گاہوں کو بحفاظت دوبارہ کھولنا سٹی آف برامپٹن اور ہمارے عملے کی اولین ترجیح ہے۔ ہم اس بات کو یقینی 
ھیں گے کہ ہم ایک ذمہ دارانہ اور محفوظ طریقے سے عوام کے لیے سٹی کی خدمات کو  بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانا جاری رک

 کھولیں۔"

 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

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

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

