
 

 
 

 

 

 کا انعقاد  2020کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن میں لیبر ڈے  19-کوِوڈ
 

 ستمبر کو منایا جا رہا ہے۔  7اس سال، لیبر ڈے بروز پیر، مورخہ   – (2020ستمبر  2برامپٹن، آن )
 

انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، سیکورٹی سروسز، ہماری  تمام ضروری خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ٹریفک سروسز، بائی الء 
 کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔ 

 
)برامپٹن کے باہر سے( پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے عالوہ    905.874.2000پر یا  311کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے رہائشی 

یا بذریعہ  www.311brampton.caایپ )ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب ہے(  311کسی بھی قسم کے استفسارات کے لیے برامپٹن 
سے متعلقہ   19-رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کے معامالت، بشمول کوِوڈ  mpton.ca311@braای میل 

سواالت، مثالا پارک کے لیے حفاظتی تدابیر، ماسک پہننا اور شہر کی منتخب شدہ سہولیات کو محفوظ طریقے سے کھولنے، کے لیے صرف  
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/COVID19معلومات کے لیے دستیاب ہیں۔ مزید  24/7اپوائنٹمنٹ پر 

 
 فائر ورکس سے حفاظت 

 
سٹی آف برامپٹن لیبر ڈے پر آتش بازیوں کے کسی بھی قسم کے مظاہروں کا انعقاد نہیں کرے گا اور نجی طور پر بھی کوئی اجازت نہیں دی  

 جائی گی۔ 
 

لیبر ڈے کا شمار سال کے اُن چار دنوں میں نہیں ہوتا جن کے دوران سٹی آف برامپٹن میں ذاتی حیثیت میں آتش بازی کی اجازت ہوتی ہے۔  
  مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/bylawsمزید معلومات کے لیے 

 
 برامپٹن ٹرانزٹ 

 
لیکن کچھ روٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ براہ کرم سفر سے   برامپٹن ٹرانزٹ لیبر ڈے پر اتوار/چھٹی کے شیڈول کے مطابق کام کرے گی 

 پہلے شیڈول مالحظہ کر لیں۔ 
 

 کھال اور دستیاب رہے گا۔  905.874.2999بجے تک معاونت کے لیے بذریعہ   9تا رات  7کنٹیکٹ سنٹر صبح 
 

بجے تک   9 تا رات  6 براہ کرم یاد رکھیں کہ برامیال، برامپٹن گیٹ وے اور ڈأون ٹأون ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار صبح
 راہ کرم ٹرمینلز کے کسٹمر سروس اوقات کار کے بارے میں جاننے کے لیے، ب  ٹرنٹی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔ ہوں گے۔

www.bramptontransit.com     مالحظہ کریں۔ 
 

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے  
  24گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر   48کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 

اثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا  گھنٹے کے بعد جر
 کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 

 
ہ بندی  سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاصل

ر یا  برقرار رکھیں۔ مسافروں کو اس بات کی بھی یادد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثالا ہینڈ سینیٹائز
  19-وِوڈ وائپس اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین ک

 اسیسمنٹ سائیٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔
 
 پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ، مسافروں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک الزمی ہیں۔

کت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ  خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شرا
 قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ 

 

http://www.311brampton.ca/
311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/bylaws
http://www.bramptontransit.com/


 

 

دیکھیں یا سروس   www.bramptontransit.comمالحظہ کریں اور  www.brampton.ca/COVID19باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے  
کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے   @bramptontransitاپ ڈیٹس کے لیے ٹویئر پر 

 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999
 

 پارکس اور تفریح 
 

  8منتخب شدہ سہولت گاہوں بشمول اِن ڈور پُولز، صحت و تندرستی کی سہولت گاہوں اور محدود حد تک عمومی پروگراموں کو مورخہ 
ستمبر سے صرف بذریعہ اپوائنٹمنٹس دوبارہ کھوال جا رہا ہے۔ لیبر ڈے کے بعد کھولے جانے والے تمام پروگراموں اور سروسز  کے بارے  

مالحظہ   n.ca/recreationwww.bramptoمیں مزید معلومات، بشمول نشست بک کرانے کے طریقہ کار کے بارے میں جاننے کے لیے 
 کریں۔ 

 
 براہ کرم نوٹ کریں کہ پارک کالسز میں مفت ڈراپ اِن فٹنینس کی سہولت لیبر ڈے پر دستیاب نہیں ہو گی۔ 

 
اور مزید فُل باڈی سرکٹ کے ساتھ چست رہیں، اوری گیمی ہرٹس بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کرین  

 پر رسائی حاصل کریں۔ www.brampton.ca/recreation مختلف اقسام کی گھریلو سرگرمیوں کے حوالے سے  !بہت کچھ
 

 برامپٹن الئبریری  
 

دستیاب ہے اور تمام آٹھ شاخوں پر بیرونی ڈراپ باکسز کے ذریعے   کرب سائیڈ ِپک اپ موجودہ طور پر الئبریری کی تمام شاخیں بند ہیں۔
میں مفت ای بکس، ای   ڈیجیٹل الئبریریدستیاب ہے۔ اپنے برامپٹن الئبریری کارڈ نمبر اور پِن کے ذریعے  24/7اشیاء کی واپسی کی سہولت 

آن الئن الئبریری کارڈ   یا اکأونٹ میں معاونت اپنے آڈیوز، انٹرٹینمنٹ اسٹریمنگ، آن الئن لرننگ اور مزید کئی دلچسپیوں کا لطف اٹھائیں۔
تمام عمر کے لوگوں کے لیے دلچسپی سے بھرپور ورچوئل پروگراموں میں شرکت کریں اور   ۔حاصل کرنے کے لیے یہاں کلک کریں

   پر مربوط رہیں۔ @ bramptonlibraryمربوط رہیں۔ ہمارے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام  پشن سےسبسکربرامپٹن الئبریری ای میل  
 

   برامپٹن اینیمل سروسز 
 

 برامپٹن اینیمل شیلٹر لیبر ڈے پر بند رہے گا۔
   
سڑکوں پر موجود ہوتا   6:30تا شام  8تک اور ہفتہ اور اتوار اور چھٹیوں کے دنوں میں دن  10تا رات  7اینیمل کنٹرول پیر تا جمعہ صبح   

 ہے اور صرف درج ذیل کالوں پر ردعمل دے گا: 
 

 بیمار/زخمی/جارحانہ گھریلو جانور اور جنگلی جانور کے اٹھانے کے لیے  •

 جارحانہ جانور  •

 بھاگنے واال کتاآزاد  •

 کتے کے کاٹنے کی تحقیق  •

 پکڑے جانے والے آوارہ کتے کو اٹھانا  •

 کسی مردہ جانور کو اٹھانا •
 

 اس اوقات کے عالوہ، اینیمل کنٹرول صرف ہنگامی حاالت کا ردعمل دے گا۔ 
 

 -30- 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/curbside-pickup&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637312135231010362&sdata=HGOYCQKQPMWtWp7cfzZPdaV7Ati+XzYfjk6C/Q4sFRU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/curbside-pickup&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637312135231010362&sdata=HGOYCQKQPMWtWp7cfzZPdaV7Ati+XzYfjk6C/Q4sFRU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/curbside-pickup&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637312135231010362&sdata=HGOYCQKQPMWtWp7cfzZPdaV7Ati+XzYfjk6C/Q4sFRU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637312135231020354&sdata=0lUBPFdRoV1/eFoZDjMxQiEvLeDGGfDK2UlXe8z1Bx8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/about/get-a-library-card&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637312135231020354&sdata=zSVZY3bKlLHXg8pZ6aNoK09dBAlwRjmCR5vcMVwAuEM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/about/get-a-library-card&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637312135231020354&sdata=zSVZY3bKlLHXg8pZ6aNoK09dBAlwRjmCR5vcMVwAuEM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://subscriptions.librarycustomer.org/SubscriptionOptIn?t=60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637312135231030352&sdata=OgkY4Va5wkomJyLJbRjcbMrvbOEbmIEn6HqlvH/F90U=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 
 

 

 

 


