
 

 

  جنوری سے ماسک پہننا الزمی ہو گا  27برامپٹن کے آٔوٹ ڈور اسکیٹنگ رنکس میں مٔورخہ  

جنوری کو ایک قرار داد کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے جس کے مطابق    27برامپٹن سٹی کونسل نے  – (20121جنوری  27برامپٹن، آن )
 جنوری سے برامپٹن کے تمام آٔوٹ ڈور اسکیٹنگ رنکس میں ماسک پہننے کو الزمی قرار دے دیا گیا ہے۔   27آج مورخہ 

 یا فیس کورنگز پہننا الزمی ہو گا۔ شرکت کنندگان کے لیے نان میڈیکل ماسکس  کے عمر زیادہ  سےسٹی کے تمام آٹھ آئس رنکس میں دس سال 

اس کے عالوہ آٔوٹ ڈور اسکیٹنگ کے دیگر تمام مقامات پر بھی ہر عمر کے شرکت کنندگان نان میڈیکل ماسک یا فیس کوورنگز پہننا جاری  
 مشترکہ مقامات بھی شامل ہیں۔رکھیں گے۔ اس پابندی میں قطاروں میں انتظار کرنے، واش رومز میں، اسٹیجنگ کی جگہوں پر اور دیگر تمام 

کے دوران۔ رنکس کے مقامات، حالت، بکنگ کی   19-کمیونٹی کی صحت و تحفظ سٹی کی اہم ترجیحات میں شامل ہے، بالخصوص کووڈ
 ۔مالحظہ کریں www.brampton.ca/outdoorskatingکرم  ہمعلومات اور مزید بہت کچھ کے لیے، برا

 مختص کرانا 

گھنٹے پہلے ہی مختص کرایا جا سکے گا۔ مختص  24جنوری سے آٔوٹ ڈور اسکیٹنگ کو مطلوبہ وقت سے صرف  24بروز اتوار، مورخہ 
 پر کال کریں۔ 905.791.2240یا  www.brampton.ca/outdoorskating : کرانے کے لیے، مالحظہ کریں

ائش کی کمی کی وجہ سے، رہائشیوں کو روزانہ صرف ایک آٔوٹ ڈور اسکیٹنگ مختص کرانے کی اجازت ہو گی۔ یہ  طلب کی زیادتی اور گنج
 عمل پوری کمیونٹی کو آٔوٹ ڈور اسکیٹنگ کے مساوی مواقع مہیا کرنے کے لیے ہے۔ 

 منسوخی 

ائشی اس کو اپنے لیے مختص کر سکیں۔ اپنی  درکار نہ ہو، اُس کو بروقت منسوخ کر دیں تاکہ دوسرے رہ مزید براہ کرم جو بکنگ آپ کو 
 ۔ای میل بھیجیںپر  mpton.carecconnects@braیا کال کریں  پر 905.791.2240بکنگ کو منسوخ کرنے کے لیے  
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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 
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