
 

 
 

 

 

 مارچ سے صوبے کے گرے الک ڈأون لیول میں داخل ہو رہا ہے  8سٹی آف برامپٹن 
  

سے مٔوثر ہونے کے بعد، پیل ریجن کے ایک حصے کے   12:01مارچ کو بوقت دن  8بروز پیر، مورخہ  – (2021مارچ  7برامپٹن، آن )
کے تحت گرے لیول میں داخل کیا   کیپنگ اونٹیریو سیف اینڈ اوپن ریسپانس فریم ورک:  19-کووڈ طور پر برامپٹن کو حکومت اونٹیریو کے 

 جا رہا ہے۔ 
 

 حکومت اونٹیریو کا گرے الک ڈأون لیول 
 

 صوبے کے گرے الک ڈأون لیول میں درج ذیل حفاظتی اقدامات اور پابندیوں کو شامل کیا گیا ہے: 
 

 منتظم شدہ عوامی تقریبات، سماجی اجتماعات و مذہبی خدمات، رسومات و تقریبات 

ایک ہی گھرانے کے افراد کے عالوہ کسی قسم کی منتظم شدہ اندرونی تقریبات یا سماجی اجتماعات کی اجازت نہیں ہو گی۔ ایسے   •
 بی رابطہ میں رہنے پر غور کر سکتے ہیں؛لوگ جو اکیلے رہ رہے ہوں بشمول عمر رسیدہ افراد، دیگر ایک شخص کے ساتھ قری 

افراد کے اکٹھے ہونے کی اجازت ہو   10بیرونی مقامات پر منتظم شدہ عوامی تقریبات یا سماجی اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ  •
 گی؛

جسمانی فاصلے  شادی کی تقریبات، تجہیز و تکفین کے اجتماعات اور مذہبی رسومات وغیرہ یا دیگر ایسی رسومات و تقریبات جہاں   •
 افراد بیرونی مقامات پر شریک ہو سکتے ہیں۔ 10افراد گھر کے اندر یا  10کو برقرار رکھا جا سکتا ہو، میں  

 کاروباری ادارے 

 ہے:  اجازتحدود کی پابندیوں کے ساتھ  کی  موقع پر جا کر خریداری •
o  :50سپرمارکیٹس اور دوسرے اسٹور جو بنیادی طور پر گروسریز فروخت کرتے ہیں، کنوینئینس سٹورز اور فارمیسیاں  

 فیصد 
o  :)فیصد   25دیگر تمام ریٹیل )بشمول ڈسکأونٹ اور ِبگ باکس ریٹیلرز، لیکوئر سٹورز، ہارڈویئر سٹورز، گارڈن سنٹرز 

وخت کرنے والے کاروباروں کو صرف ٹیک آؤٹ، ڈرائیو تھرو اور ڈیلیوری فراہم  ریسٹورینٹس، بارز اور کھانے پینے کی اشیاء فر •
 کرنے کی اجازت ہو گی۔ گاہکوں کو اندرونی یا بیرونی جگہوں پر بٹھا کر کھانا پیش کرنے پر پابندی ہو گی: 

 گے؛  ذاتی نگہداشت کی خدمات بشمول ہیئر سیلونز، باربر شاپس، نیل سیلونز اور ٹیٹو پارلرز بند رہیں •
 کیسینو، ِبنگو ہالز اور اس طرح کے گیمنگ کے دیگر ادارے مکمل طور پر بند رہیں گے؛ •
 ان ڈور سپورٹس اور تفریحی سہولت گاہیں، بشمول پُولز کو محدود استثٰنی کے ساتھ بند رکھا جائے گا۔  •
کی اجازت ہے، بشمول برائے اِن  گھریلو، صفائی اور مرمتی کی سروسز کی اجازت ہے۔ بیرونی صفائیوں اور مرمتی کی سروسز  •

 ڈور اور آٔوٹ ڈور پینٹنگ، تاالبوں کی صفائی اور مرمتی کے عمومی کام۔

 سکول اور چائلڈ کیئر 

 سکول، بیفور اور آفٹر سکول پروگرام اور چائلڈ کیئر کے مراکز بند رہیں گے؛ •
ئل لرننگ کے ساتھ کھلے رہیں گے، جو  پوسٹ سیکنڈری اسکول صرف ایسی تربیت کے لیے کچھ محدود استثٰنی کے تحت ورچو •

 صرف ذاتی طور پر مہیا کی جا سکتی ہے، مثالا کلینیکل تربیت یا ٹریڈ سے متعلق تربیت۔ 

 سٹی کی سروسز اور سہولیات 
 

 سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں 
اپوائنٹمنٹ کھلی رہیں گی۔ بغیر اپوائنٹمنٹ جانے کی اجازت  سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں بالمشافہ سروسز کے لیے صرف بذریعہ 

 www.brampton.ca/skiptheline :اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے مالحظہ کریں نہیں ہو گی۔
 

 ز سٹی کے تفریحی مراک
 سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں عوام کے لیے بدستور بند رہیں گی اور اِن ڈور پروگرام بھی تاحکم ثانی بند رہیں گے۔ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637507625151576612|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB/WMPVFpkCywhRGjaYyMrE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637507625151576612|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB/WMPVFpkCywhRGjaYyMrE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637507625151576612|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB/WMPVFpkCywhRGjaYyMrE=&reserved=0
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http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

 ورچوئل پروگرامز 
 ورچوئل فٹنیس

بیت یافتہ فٹنس  رہائشیوں کو انسٹرکٹر کی نگرانی میں چالئی جانے والی ورچوئل فٹنیس کالسوں میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے۔ تر
 مارچ سے ہو گا۔  8مارچ سے شروع ہوں گی۔ رجسٹریشن کا آغاز  15منٹ پر مشتمل ورزشیں  30انسٹرکٹرز کی زیر نگرانی 

 + ورکشاپس 55
سال یا اس سے زیادہ ہو، وہ اپنے گھر کے پرسکون ماحول سے مفت ورچوئل ورکشاپس کے    55برامپٹن کے ایسے رہائشی جن کی عمر 

لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ شرکاء کو ایک محفوظ اور منظم ماحول میں سماجی میل جول بڑھانے، نئی دوستیاں بنانے اور آن الئن روابط قائم  
 کرنے کا موقع ملے گا۔ 

 مشمول ورچوئل سرگرمیاں اور ورکشاپس 
یہ سلسلہ معذوریوں اور استثنائی حاالت کے حامل شرکاء کے لیے دلچسپ سرگرمیوں میں شامل ہونے، کچھ نیا سیکھنے اور اپنے ہم عمر 

 افراد کے ساتھ دیرپا دوستی پیدا کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔ 
ید ورچوئل پروگراموں کی پیشکشوں، بشمول رجسٹر ہونے کے طریقے کی تفصیالت کے بارے میں مز

 سے حاصل کی جا سکتی ہے۔   www.brampton.ca/recreation معلومات
 گھر پر تفریح 

دستیاب ہے! اوریگیمی ہرٹس   24/7رہیں، رسائی آن الئن آرٹس اور کرافٹس ٹیوٹوریلز کے ذریعے گھر پر رہتے ہوئے بھی فعال اور وابستہ 
بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ۔ گھر میں رہتے ہوئے وسیع اقسام کی  

  سے حاصل کریں، جو برامپٹن ریکریئیشن نے بہت محبت سے تیار کی ہیں۔ یہاں سرگرمیوں تک رسائی
 برامپٹن الئبریری 

 
  2021مارچ  15مورخہ  برامپٹن الئبریری اپنی چنگواکوسی، فور کارنرز اور سپرنگ ڈیل شاخوں سے محدود حد تک سروس پیش کرے گی۔

پہلے سے پاس موجود مواد کے لیے کرب سائیڈ ِپک اپ کی سہولت   سے ان شاخوں سے کرب سائیڈ پِک اپ کی سہولت بند کر دی جائے گی۔ 
ٔونٹ پلیزنٹ ویلج، سأوتھ فلیچرز اور سأوتھ ویسٹ شاخوں سے بدستوں جاری رہے گی۔ کسٹمرز اب برامپٹن سائرل کالرک، گورمیڈوز، ما

گھنٹے محفوظ اور آسان طریقے سے کسی بھی   24الئبریری کی تمام شاخوں سے گریب 'این' گو بیگز مستعار لے سکتے ہیں اور مواد کو 
 ۔ اضافی جرمانے تاحکم ثانی وصول نہیں کیے جائیں گے۔بیرونی ڈراپ باکس کے ذریعے واپس لوٹا سکتے ہیں

 
موجودہ طور پر الئبریری کی شاخوں میں قابل واپسی مواد کی وصولی، الئبریری کے کمپیوٹروں کا مختصر ٹرانزیکشنل استعمال، پرنٹنگ 

اور کام یا مطالعہ کے لیے ذاتی ڈیوائسز  اور فوٹو کاپی کرنے کی سروسز ہی دستیاب ہوں گی۔ شاخوں میں مطالعہ کی جگہ دستیاب نہیں ہے 
 کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ 

 ۔ یہاں کلک کریںاوقات کار، سیفٹی پروٹوکولز اور مواد کی واپسی کے طریقہ بارے میں معلومات کے لیے 
 مینڈیٹری فیس کوورنگز 

 
مینڈیٹری فیس کوورنگز بائی الء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک یا چہرہ ڈھانپنے 

ری چیزوں کا استعمال الزمی ہے۔ عوامی اداروں اور کاروباروں پر الزم ہے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول اندرونی عوامی مقامات میں کی دوس
 ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری اشیاء کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ 

 
وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کے لیے  ضمنی قانون میں کچھ افراد کو استثٰنی بھی حاصل ہے، بشمول وہ لوگ جو طبی  

دیگر کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے ہیں؛ دو سال سے کم عمر بچے؛ ہنگامی احکامات کے تحت سانس پھولنے والی سرگرمیوں میں  
 www.brampton.ca/masks مصروف افراد۔ مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں:

 
یا مزید معلومات اور سروس کی  www.311brampton.caپر کال کر سکتے ہیں، مالحظہ کریں  311رہائشی اور کاروباری ادارے 

 ۔موبائل ایپ استعمال کریں 311گزارشات کے لیے
 

 لنکس 
 

 مزید جانیں:

 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس  19-سٹی آف برامپٹن کوِوڈ •
 کیا بند کر دیا گیا ہے اور کیا کھال ہے  -سٹی آف برامپٹن  •
 کی عالمات  19-کووڈ •

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/holds-pickup&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637507625151576612|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=nO3EN32CaTUAS6fFf+eKGhhj/3HIsX9Lp5SihSpwleQ=&reserved=0
http://www.brampton.ca/masks
www.311brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/%23about&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637507625151586612|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG6QBezCY2yErZ0P4+idXwlSAc=&reserved=0


 

 
 

 

 

 کی ویکسین 19-کووڈ •
 ت یابرامپٹن میں ٹیسٹنگ کی سہول •
 خود کو آئسولیٹ کیسے کریں  •
 ران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیںکے دو 19-کووڈ •
 کے کیسز  19-پیل میں کووڈ •
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 میڈیا کنٹیکٹس 

 ڈوگال مونیکا 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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