
 

 
 

 

 

 2020گونگ  سکی عالمی وباء کے دوران برامپٹن میں تھینک 19-کوِوڈ
 

 اکتوبر کو آ رہا ہے۔  12ونگ بروز پیر، اس سال تھینکس گ    – ( 2020اکتوبر  6برامپٹن، آن )
 

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

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

مالحظہ فرما سکتے ہیں یا  www.311brampton.ca ایپ )ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب ہے( استعمال کر سکتے ہیں، 311برامپٹن 
ڈ  brampton.ca@311 بذریعہ ای میل    19-بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کے معامالت، بشمول کوو 

سے متعلقہ سواالت، مثالا ماسک پہننا یا سٹی کی مخصوص سہولت گاہوں کو صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے محفوظ طور پر دوبارہ کھولنا، 
 پر جائیں۔ www.brampton.ca/covid19 ۔ مزید معلومات کے لیے دستیاب ہیں 24/7کے لیے 

 
 آتش بازیوں سے حفاظت 

 
 سٹی آف برامپٹن تھینکس گونگ پر آتش بازیوں کے کسی بھی مظاہرے کا انعقاد نہیں کر رہا اور ذاتی آتش بازیوں کی اجازت نہیں ہے۔ 

 
تھینکس گونگ سال کے ان چار دنوں میں شامل نہیں ہے جن کے دوران برامپٹن میں ذاتی آتش بازیاں چالنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مزید 

  مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/bylawsمعلومات کے لیے، 
 

 برامپٹن ٹرانزٹ 
 

پر کام کرے گا۔ براہ کرم سفر کرتے   تھینکس گونگ کے پیر والے دن پر کچھ منسوخ روٹس کے ساتھ اتوار/چھٹی کے شیڈول برامپٹن ٹرانزٹ 
 ہوئے شیڈول دیکھیں۔

 
 پر دستیاب رہے گا۔ 905.874.2999 6تا شام   9کنٹیکٹ سنٹر کھال ہے اور مسافروں کی معاونت کے لیے صبح 

 
  9تا رات  6کسٹمر سروس کأونٹرز بند ہیں اور برامیال، برامپٹن گیٹ وے اور ڈأون ٹأون ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار صبح 

 ہوں گے۔ ٹرنٹی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔ 
 
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 
راثیم 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 ج

 کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 
 

لہ بندی  سٹی سواریوں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاص
ر یا  برقرار رکھیں۔ سواریوں کو اس بات کی بھی یادد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثالا ہینڈ سینیٹائز

  19-ڈ وائپس، ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کوو  
 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 آپ کے ناک، منہ اور ٹھوڑی  

ر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ کو ڈھانپنے والے نان میڈیکل ماسک الزمی ہیں۔ خطرے پر گہری نظ
 اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ 

 
سروس اپ ڈیٹس کے لیے    مالحظہ کریں اور www.brampton.ca/covid19باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے  

www.bramptontransit.com  پر جائیں یاTwitter پر @bramptontransit   کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ
 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ .874.2999905کے کنٹیکٹ سنٹر سے 
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 برامپٹن ریکریئیشن 

 

اکتوبر کو اپوائنٹمنٹ کے ذریعے   13تفریحی سنٹرز تھینکس گونگ پر بند رہے گے، جبکہ مخصوص مقامات بروز منگل، 
ی پروگرامز اور خدمات کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، بشمول حتمام تفری استعمال کے لیے دوبارہ کھولے جائیں گے۔

 مالحظہ فرمائیں۔  www.brampton.ca/recreationیہ کہ جگہ کیسے مختص کروانی ہے، 

 
پورے جسم کی ورزش آزمائیں،  ایک آن الئن ٹوٹوریئل پر عمل کر کے گھر میں رہتے ہوئے فعال اور مشغول رہنا جاری رکھیں۔ 

پر کئی  rampton.ca/recathomewww.b اوریگیمی کے دل بنانا سیکھیں، اپنی خطاطی کی مہارتوں کی مشق کریں اور مزید!
 اقسام کی گھر پر تفریح کی سرگرمیوں تک رسائی حاصل کریں۔ 

 
 صفائی کی  برامپٹن پارکس کی خزاں 
 

اپنے گھر کے   –ہماری خزاں کی صفائی کے حصے کے طور پر اپنے شہر میں صفائی کرنے میں مدد دینے کے لیے کچھ منٹ نکالیں 
ٹ  صفائی کی مفت ک  پر آن الئن رجسٹر ہو کر  www.brampton.ca/cleanupاردگرد، مقامی پارک میں یا اپنے کاروبار کے سامنے۔ آپ 

ب  حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہماری "بی الئیک ب ل" آن الئن مہم کو دیکھنا بھی یقینی بنائیں کہ برامپٹن کا ایک رہائشی کیسے س 
 کی رہنمائی کر رہا ہے اور ایک ماحول دوست اثر چھوڑ رہا ہے۔ 

 

 برامپٹن الئبریری 
 

اپنے برامپٹن الئبریری  اکتوبر کو سڑک کنارے کتابیں لینے کی سہولت دستیاب نہیں۔ 12برامپٹن الئبریری کی شاخیں بند ہیں اور بروز پیر، 
آڈیو بکس، تفریحی اسٹریمنگ، آن الئن تعلیم اور مزید چیزیں میں مفت ای بکس اور ای  ڈیجیٹل الئبریریکارڈ اور پن کے ساتھ 

تمام عمر کے افراد کے لیے  یہاں کلک کریں۔پائیں۔ آن الئن الئبریری کارڈ یا اپنے اکأونٹ کے حوالے سے معاونت کے لیے 
ہمارے   رابطے میں رہیں۔ برامپٹن الئبریری کی ای میل اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کر کےروگراموں میں شرکت کریں اور ورچوئل پ

    پر مربوط ہوں۔ bramptonlibraryساتھ ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام @
 

 برامپٹن اینیمل سروسز 
 

 گونگ پر بند رہے گا۔  سبرامپٹن اینیمل شیلٹر تھینک
   
سڑکوں پر موجود ہوتی   6:30تا شام  8تک اور ہفتے، اتوار اور چھٹیوں کے دنوں میں دن   10تا رات  7اینیمل کنٹرول پیر تا جمعہ صبح   

 : یہے اور صرف درج ذیل کالوں پر ردعمل دے گ
 

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

 جارحانہ جانور  •

 آزاد بھاگنے واال کتا •

 کتے کے کاٹنے کی تحقیق  •

 لے آوارہ کتے کو اٹھانا پکڑے جانے وا •

 کسی مردہ جانور کو اٹھانا •
 

 اس اوقات کے عالوہ، اینیمل کنٹرول صرف ہنگامی حاالت کا ردعمل دے گا۔ 
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 پیل پبلک ہیلتھ کی تھینکس گونگ ویکینڈ کے لیے یاددہانیاں 
 
 اپنے سماجی دائرے کو چھوٹا کریں  
ڈ   کے خطرے کو کم کرنے کے لیے، ہم سب کو دوسروں سے رابطہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پیل پبلک ہیلتھ سفارش کرتا ہے کہ   19-کوو 

 اجتماعات کو چھوٹا رکھیں اور اپنے سماجی دائرے کو کم کر کے اپنے گھرانے یا بنیادی نگہداشت کنندگان تک محدود کر دیں۔
 
 پھیالٔو کے خطرے کو کم کریں  

گونگ اس سال مختلف ہو گی۔ جبکہ ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے، ایسے فیصلے کرنے ضروری ہیں، جو ہمارے پیاروں تھینکس 
ڈ ۔ پھیالٔو کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کم از کم دو میٹر کا جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں۔ جہاں یںکے خطرے سے بچائ  19-کو کوو 

 اسک پہننا یقینی بنائیں۔ جسمانی فاصلہ بندی ممکن نہ ہو، م
 

 اگر اجتماع کر رہے ہیں، کم بھی زیادہ ہیں 
اگر آپ   میربانوں کو مہمان اپنے گھرانے اور بنیادی نگہداشت کنندگان تک محدود کرنا چاہیے۔ ایک عالمی وباء کے دوران کم بھی زیادہ ہیں۔

محدود رکھیں، ایک ساتھ گزرنے والے وقت کو کم کریں، دور  اپنے گھرانے سے باہر لوگوں سے رابطے کا انتخاب کرتے ہیں، تو تعداد 
اگر طبیعت خراب ہو، تو ذاتی طور پر ملنے کی بجائے ورچوئلی جمع ہوں، ٹیسٹ کروائیں اور گھر پر   ھ دھوئیں۔رہیں، ماسک پہنیں اور ہات 

     خود کو تنہا کر لیں۔
 

 اگر بیمار ہوں، تو جمع نہ ہوں 
ڈتھینکس گونگ کے اجتماع پر مد    19-عو ہیں، مگر طبیعت خراب محسوس ہو رہی ہے؟ چونکہ ابھی بھی پیل میں اجتماعات کرنے سے کوو 

کا خطرہ میں برقرار ہے، ورچوئل طور پر مربوط ہونے کا انتخاب کریں، گھر پر خود کو تنہا کریں اور صحت مند رہنے کے لیے ٹیسٹ  
 کروائیں۔

 

نے پیاروں کے تحفظ کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے  تھینکس گونگ کے اس ویکینڈ پر اپنے اور اپ 
peelregion.ca/coronavirus/  یں۔ پر فالو کر انسٹاگراماور  فیسبک، ٹوئٹرمالحظہ کریں یا ریجن آف پیل کو 

 
 

  -30- 

 سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

 

 

 
 

 ریجن آف پیل میڈیا کنٹیکٹ
 ایشلی ہاکنز 

 ہیلتھ پبلک  –کمیونیکیشنز سپیشلسٹ 
 ریجنل آف پیل

ashleigh.hawkins@peelregion.ca416.818.4421 |   
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