
 

 

 
 
 

 کی تقریبات 2021کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن میں فیملی ڈے  19-کوِوڈ
 

منعقد  کو   2021فروری   15فیملی ڈے ہماری کمیونٹی میں خاندانوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اس سال، فیملی ڈے بروز پیر،  –برامپٹن، آن 
 ہو رہا ہے، لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔ 

 
نوعیت کی خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ٹریفک سروسز، بائی الء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، تمام ضروری اور فوری 

 سیکورٹی سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔ 
 

مپٹن کے باہر سے( پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے عالوہ  )برا  905.874.2000پر یا  311کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے رہائشی 
ای  یا  www.311brampton.ca مالحظہ کریں: ایپ )ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب ہے( استعمال کر سکتے ہیں، 311برامپٹن 

پر کسی بھی انکوائری کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پیل کے ہر قسم کے   ampton.ca311@br :میل
کے متعلق کسی بھی قسم کے استفسارات۔ مزید معلومات کے   19-دستیاب ہیں، بشمول کووڈ  24/7معامالت کے لیے 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/COVID19  لیے
 

 میئر کی نیو ایئرز لیوی 
 

  بجے منعقد ہو گی۔  11وری کو دن فر  13مورخہ  آپ کو میئر کی نیو ایئرز لیوی میں آن الئن شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے، جو بروز ہفتہ، 
سٹی ٹی وی کی کرسٹینا ہورن کی میزبانی میں، برامپٹن کے میئر پیٹرک براؤن اور کونسل اراکین کے خطابات و پیغامات سنیں، برامپٹن کے  

ں اور ڈأون ٹاون کے شرکت کنندگان بارے میں اپنے علم کی جانچ کریں اور ٹریویا گیمز کے ذریعہ مقامی کاروباری اداروں کی معاونت کری 
کاروباری اداروں کی جانب سے پیش کیے جانے والے ای گفٹ کارڈز جیتنے کے مواقع میں شامل ہو جائیں۔ ورچوئل فوٹو باتھ سے تصویر  

 w.brampton.ca/eventsww :کشی کو ہر گز نہ بھولیں! مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں
 

 برامپٹن ٹرانزٹ 
 

برامپٹن ٹرانزٹ فیملی ڈے پر اتوار/چھٹی کے شیڈول کے مطابق کام کرے گی لیکن کچھ روٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ چلنے والے روٹس  
 میں درج ذیل شامل ہیں: 

 زوم کوئیں 501 •
 زوم مین 502 •
 زوم بوویرد 505 •
 زوم سٹیلس  511 •
 کوئین 1 •
 مین 2 •
 میک الفلن  3 •
 چنگواکوسی  4 •
 بوویرد  5 •
 کینیڈی 7 •
 سنٹر  8 •
 سٹیلیس  11 •
 ٹوربرام  14 •
 برامیال 15 •
 ڈکسی  18 •
 سینڈل ووڈ  23 •
 ولیمز  29 •
 ایئرپورٹ روڈ  30 •
 کالرک وے  35 •
 گورے روڈ  50 •
 میک مرچی  52 •

http://www.311brampton.ca/
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 رے السن  53 •
 کنگ نول  56 •
 چارلوئیس  57 •
 پیئرسن ایئرپورٹ ایکسپریس  115 •

 
کنٹیکٹ سنٹر  مالحظہ کریں۔ bramptontransit.comپر رابطہ  کریں یا  905.874.2999مزید معلومات کے لیے، کنٹیکٹ سنٹر سے 

 بجے تک کھال رہے گا۔  6تا رات  9فروری کو صبح   15مورخہ 
 

گے۔ برامیال، برامپٹن گیٹ وے اور ڈأون ٹأون ٹرمینل کی عمارتیں  فروری کو تمام کسٹمر سروس کأونٹرز عوام کے لیے بند رہیں  15مورخہ 
 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ٹرنٹی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔  9تا رات  6صبح 

 
صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے  

گھنٹے کے بعد   24گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو ہر   48کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 
جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی  

 جاتا ہے۔بنیاد پر کیا 
 

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاصلہ بندی  
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-وائپس اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کوِوڈ 
 اسیسمنٹ سائیٹ سے  ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

 
سافروں کو یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر ایسے نان میڈیکل پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق، م 

ماسک الزمی ہیں جو آپ کی ناک، منہ اور ٹھوڑی کو ڈھانپ سکتے ہوں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے  
 بی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قری 

 
یا سروس اپ ڈیٹس کے لیے   مالحظہ کریں www.brampton.ca/COVID19 باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے

 www.bramptontransit.com  دیکھیں یا @bramptontransit کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے   .کو ٹوئٹر پر فالو کریں
 ں۔پر پوچھے جا سکتے ہی  905.874.2999کنٹیکٹ سنٹر سے 

 
 برامپٹن ریکریئیشن 

  
 فیملی ڈے فن آن الئن

 
فروری کو سٹی آف برامپٹن کے پروگرام قائدین کی قیادت میں مفت ورچوئل گیمز اور سرگرمیوں سے خوب لطف    14اور  13مورخہ 

( پلیٹ فارم کے ذریعے مختلف  WebExاٹھائیں! پوری فیملی کو فیملی فیوڈ، جیوپرڈی یا سکیوینجر ہنٹ کے لیے رجسٹر کرائیں۔ ویب ایکس ) 
  پر دستیاب ہیں۔ www.brampton.ca/recreation تفصیالتنشتیں دستیاب ہیں۔ آن الئن طور پر مکمل 

  
اگر آپ کسی ایسی سرگرمی کو ترجیح دیتے ہیں، جسے آپ اپنی رفتار کے مطابق کر سکیں، تو فیملی پالک یا تھم پرنٹ فیملی ٹری کو بنانے  

بجے تک   7:30تا  3:30فروری کو ٹچ لیس، کرب سائیڈ پک اپ دن  12اور   11نتخاب کریں۔ مورخہ کے لیے ایک مفت دستکاری کٹ کا ا
ساؤتھ فلیچر کے اسپورٹسپلیکس اور گرینبرئیر ریکریسیشن سینٹر میں دستیاب ہے۔ براہ کرم پک اپ کے دوران اس جگہ کے نشانات و  

اری کی کٹیں پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر دستیاب ہیں اور اختتام تک عالمات اور تحفظ کی تمام ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ دستک
 چیک کریں۔   www.brampton.ca/recreation فی خاندان ایک عدد ِکٹ جاری کی جائے گی۔ براہ کرم مکمل تفصیالت کے لیے

 
 آٔوٹ ڈور اسکیٹنگ

 
کے موقع پر سٹی آف برامپٹن کی آئس رنکس صرف بکنگ کے ذریعے اور موسم کی صورت حال کے مطابق دستیاب ہوں گی   فیملی ڈے 

  www.brampton.ca/outdoorskating اوقات کار کی معلومات اس ویب سائیٹ پر دستیاب ہے: 
  

کے دوران۔ پیل پبلک ہیلتھ کی سفارشات کے مطابق،   19-فظ سٹی کی اہم ترجیحات میں شامل ہے، بالخصوص کووڈکمیونٹی کی صحت و تح
رنکس میں جانے کے لیے بکنگ کا ایک نظام فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ گنجائش کی حد کو برقرار رکھا جائے اور  

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
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 ۔ ضرورت پڑنے پر کنٹیکٹ ٹریسنگ بھی ممکن ہو سکے
  

 گھنٹے پہلے تک دستیاب ہے۔ رہائشی درج ذیل طریقے سے بکنگ کرا سکتے ہیں: 24پیشگی بکنگ 
  
 cityofbrampton.perfectmind.com آن الئن طور پر رجسٹریشن کے لیے:  •
 پر کال کریں  905.791.2240گ الئن کو ہماری بکن  •
 پر کال کریں 311شہر کی حدود کے اندر سے سروس برامپٹن کو  •
  

سرپرست یا دیگر ایسے  ہر بکنگ کا وقت ایک گھنٹے تک محدود ہو گا تمام سرپرستوں کے لیے بھی بکنگ کرانا الزمی ہے، جن میں والدین، 
افراد شامل ہیں جو اسکیٹرز کے ساتھ آنا چاہتے ہوں لیکن آئس پر نہ جا رہے ہوں۔ رہاشیوں سے التماس ہے کہ اپنی آمد پر خیرمقدمی ٹینٹ 

پر کال کریں   905.791.2240ف لے جائیں۔ اگر آپ اپنی بکنگ کو منسوخ کرنا چاہتے ہوں، تو میں تشری 
 پر اپنی بکنگ سے ایک گھنٹہ پہلے ای میل بھیجیں۔ recconnects@brampton.ca یا
  

زیادہ تمام شرکت کنندگان کے لیے نان میڈیکل ماسکس یا فیس کورنگز کا   ( سال کی عمر سے 10تمام آٔوٹ ڈور اسکیٹنگ رنکس میں دس )
استعمال الزمی ہے۔ اسکیٹنگ کے دیگر تمام مقامات بشمول واش رومز، اسٹیجنگ ایریاز اور مختص کردہ اسکیٹ نشست کے انتظار میں 

 رنگ کا استعمال الزمی ہے۔ کھڑے ہونے کے دوران ہر عمر کے شرکت کنندگان کے لیے نان میڈیکل ماسک یا فیس کو
  

 گھر پر تفریح
  

گھر پر رہتے ہوئے، آن الئن فٹنیس اور کرافٹ ٹیوٹوریلز کے ذریعے فعال اور مصروف رہیں۔ ایک فُل باڈی سرکٹ آزمائیں، اوری گیمی 
لف اقسام کی گھریلو سرگرمیوں کے  مخت  ہرٹس بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ۔

    www.brampton.ca/recathome : حوالے سے
  

  www.brampton.ca/recreation ہمارے تفریحی پروگراموں اور سروسز کے لیے کی وجہ سے تفریحی مراکز بند رہیں گے۔ 19-کووڈ
  مالحظہ کریں۔

  
 برامپٹن الئبریری 

  
فیملی ڈے کے موقع پر تمام شاخوں میں کرب سائیڈ ِپک اپ کی سہولت دستیاب نہیں ہو گی۔ ہماری ڈیجیٹل الئبریری سے کسی بھی وقت تالش  

  مالحظہ فرمائیں۔ www.bramptonlibrary.ca  کے لیے 
 

آپ کے الئبریری کارڈ کے ذریعے، ہماری ویب سائٹ ڈیجیٹل ای بکس، ای آڈیو بکس، ٹی وی اور مووی اسٹریمنگ، آن الئن لرننگ اور  
سے ہر عمر اور دلچسپی کے   تقریبات کے کیلینڈر ماری ویب سائیٹ کے آرٹس و دستکاری تک بغیر کسی رکاوٹ کی پیش کش کرتی ہے۔ ہ 

 افراد کے لیے ورچوئل پروگرام تالش کریں۔ 
 

گھنٹے بیرونی ڈراپ باکس کے ذریعے واپسی کی آسان سہولت سے لطف اٹھائیں۔ ہماری ای میل اپ ڈیٹس کے   24تمام برانچ الئبریریوں میں 
 پر فالو کریں۔ انسٹاگرام ، اور ٹویٹر ، فیس بک لیے سبسکرائب کریں اور ہمیں 

 
 برامپٹن اینیمل سروسز 

 
 فیملی ڈے کے موقع پر برامپٹن اینیمل شیلٹر بند رہے گا۔ 

 
بجے تک   6:30تا شام  8ن بجے تک اور بروز ہفتہ اور اتوار اور چھٹیوں کے دنوں میں د 10تا رات  7اینیمل کنٹرول پیر تا جمعہ صبح 

 سڑکوں پر موجود ہوتا ہے اور صرف درج ذیل کالوں پر ردعمل دے گا: 
 بیمار/زخمی/جارحانہ گھریلو جانور اور جنگلی جانوروں کو اٹھانا •
 جارحانہ جانور کے لیے  •
 زیادہ بھاگنے والے کتوں کو پکڑنا •
 کتے کے کاٹنے کی تحقیق  •
 اٹھانابند کردہ آوارہ کتے کو  •
 مردہ جانور کو اٹھانا •

https://cityofbrampton.perfectmind.com/Menu/MemberRegistration/MemberSignIn
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 فیملی ڈے  کے حوالے سے پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے یاددہانیاں

  
تاحکم   ہولت گاہیں اور سروسز عالقائی س کے پھیالٔو کو روکنے کی کوششیں جاری ہیں، لٰہذا 19-چونکہ ریجن آف پیل کی جانب سے کووڈ

ایک  ثانی متاثر رہیں گی۔ براہ کرم ممکنہ حد تک اپنے گھر کے اندر رہ کر، وائرس کے پھیالٔو کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ فیملی ڈے 
تے ہوئے درج ذیل چیزوں کا  ایسا موقع ہوتا ہے جب ہم اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر براہ کرم اس سال خوشیاں منا

 ضرور خیال رکھیں: 
 
 صرف اپنے گھر کے قریبی افراد اور ضروری معاونین کے ساتھ ہی سماجی روابط رکھیں۔ •
اپنے گھر سے باہر رہنے والے خاندان کے لوگوں اور دوستوں کے لیے بے شمار تصویریں بنائیں اور ان کے ساتھ ورچوئل کالز کا   •

 پ کے روابط اور جسمانی فاصلہ بھی برقرار رہے۔بندوبست کریں تاکہ آ 
 درج ذیل چار بنیادی چیزوں پر عمل درآمد کرنا جاری رکھیں: •
o  میٹر رکھیں 2جسمانی فاصلہ کم از کم 
o  ماسک پہنیں 
o  اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں 
o اگر بیمار ہوں، تو گھر ہی رہیں 
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 ریجن آف پیل میڈیا کنٹیکٹ      
 ایشلے ہاکنز       
 پبلک ہیلتھ  –کمیونیکیشنز اسپیشلسٹ       
 ریجن آف پیل       
      ashleigh.hawkins@peelregion.ca 416.818.4421 | 

 

 کنٹیکٹ سٹی آف برامپٹن میڈیا 

 گرِوندر سنگھ 
   کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 سٹریٹیجک کمیونیکیشنز
 سٹی آف برامپٹن

Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 2028 |-874-905 
 

https://peelregion.ca/coronavirus/affected-services.asp
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

