
 

 

سپرے پیڈ   اور  جوالئی سے کھوال جا رہا ہے  6کے بارے میں اپ ڈیٹس: برامپٹن کورٹ ہأوس کو  19-کوِوڈ 
 کے اوقات میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 

سٹی آف برامپٹن کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کے منصوبے کے ایک حصے کے طور پر برامپٹن کے    -( 2020جوالئی  6برامپٹن، آن )
 جوالئی سے کھوال جا رہا ہے اور سپرے پیڈ کے اوقات میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔   6پرووینشل اوفینسز کورٹ ہأوس کو مورخہ 

تا ہے اور عوام کے تحفظ اور سالمتی کی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا سٹی کمیونٹی کی صحت و سالمتی کو نہایت سنجیدگی سے دیکھ
 جائے گا۔ 

 کورٹ ہأوس 

 سے کھول دیا جائے گا۔  6رے السن بولیورد کو مورخہ  5اونٹیریو کی کورٹ آف جسٹس پرووینشل اوفینسز کورٹ واقع بمقام  

ن بورڈز اور سمتوں کی ہدایات پر عمل کرنا الزمی ہو گا۔ داخلے  کورٹ ہأوس میں تشریف النے والے خواتین و حضرات کے لیے تمام سائ 
کے لیے ایک یک طرفہ دروازہ مختص کر دیا گیا ہے، جہاں پر ایک سیکورٹی گارڈ تشریف النے والے لوگوں کا استقبال کرے گا۔ تشریف  

پوسٹ شدہ کچھ سواالت پر بھی غور کرنا کے متعلق سیلف سکریننگ کے بارے میں  19-النے والے لوگوں کو داخل ہونے سے پہلے کووڈ
ہو گا۔ داخل ہونے پر ہینڈ سینیٹائزر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنی باری کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے تشریف النے والے لوگ  

 انفارمیشن کأونٹر پر جا سکیں گے۔

سیل نمبر لے لیا جائے گا اور انہیں بذریعہ ٹیکسٹ میسج ان  اگر قطار کی گنجائش پوری ہو گئی ہو، تو تشریف النے والے لوگوں سے ان کا  
  کی باری کا نمبر بھیجا جائے گا۔ انہیں باہر جا کر انتظار کرنے کو کہا جائے گا اور جب انہیں ان کی باری آنے کا ٹیکسٹ میسج موصول ہو

وس ایریاز میں جانے کے لیے لوگوں کی رہنمائی جاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ عمارت کے اندر آ سکیں گے۔ عمارت میں موجود مختلف سر
 فرش پر لگائے گئے مختلف رنگوں کے نشانات کی مدد سے کی جائے گی۔ 

تک ملتوی   2020ستمبر  11براہ کرم توجہ فرمائیں کہ صوبائی جرائم کے ایکٹ سے متعلق ذاتی حیثیت سے چلنے والے جملہ معامالت کو 
 پر دستیاب ہے  ویب سائٹ ٹیریو کورٹ آف جسٹس کیکر دیا گیا ہے۔ نوٹس کی ایک نقل اون 

 سپرے پیڈز 

تک کی بجائے، موسم   8تا شام  10۔ برامپٹن میں سپرے پیڈ اب صبح جوالئی سے سپرے پیڈز کے اوقات کار میں توسیع کر دی گئی ہے 6
بجے تک کھلے رہیں گے۔ سپرے پیڈز کی فہرست اور ان کے مقامات کے بارے میں جاننے   9تا شام  9کی صورت حال کے مطابق، صبح 

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/recreation کے لیے 

 ( کے لیے حفاظتی اقدامات 19-کرونا وائرس )کوِوڈ

پیل پبلک ہیلتھ اور سٹی آف برامپٹن کی جانب سے شہریوں سے پرزور گزارش کی جاتی ہے کہ وہ باہمی جسمانی فاصلہ بندی کا خیال  
سیکنڈ تک دھونے سے ہاتھوں کی حفظان صحت پر عمل درآمد کو   20رکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو کثرت سے صابن اور پانی سے کم از کم  

الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ کھانسی اور چھینکوں کو ٹشو پیپر یا اپنی کہنی سے ڈھانپیں اور   یقینی بنائیں اور چلتے پھرتے 
 اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں یا سینیٹائز کریں۔

 اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، تو براہ کورٹ کورٹ ہأوس یا سپرے پیڈز میں نہ جائیں۔
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 کنٹیکٹمیڈیا 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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