
 
 

 

 

 اپریل سے صوبہ بھر میں شٹ ڈأوں کا اعالن کر دیا ہے  3اونٹیریو کی حکومت نے  

سے صوبہ بھر میں شٹ ڈأوں کا اعالن کر دیا ہے جو اونٹیریو  2021اپریل  3آج اونٹیریو کی حکومت نے  – ( 2021اپریل  1برامپٹن، آن )
 بشمول ریجن آف پیل میں کم از کم چار ہفتوں تک الگو رہے گا۔ 

 حفاظتی اقدامات میں درج ذیل شامل ہیں، مگر ان تک محدود نہیں:

اکیلے رہ رہے ہوں، انہیں دوسرے ایک  منظم شدہ اِن ڈور عوامی تقریبات اور سماجی اجتماعات پر پابندی ہو گی؛ ایسے افراد جو   •
 گھرانے کے ساتھ اکٹھا ہونے کی اجازت ہو گی؛ 

افراد تک محدود رکھنا، ماسوائے ایک   5آٔوٹ ڈور منظم شدہ عوامی تقریبات یا سماجی اجتماعات کی گنجائش کو زیادہ سے زیادہ  •
 ؛ ہی گھرانے کے افراد )جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں( کے ساتھ اجتماعات

ریٹیل کے تمام کاروباروں میں ذاتی طور پر خریداری کو محدود کر دیا گیا ہے، جس میں سپر مارکیٹوں، گروسری اسٹورز،   •
کنوینیئنس اسٹورز، کسانوں کی ان ڈور مارکیٹس اور بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات فروخت کرنے والے دیگر  

ش کی حد الگو ہو گی اور اس کے عالوہ دیگر تمام ریٹیل کاروباروں بشمول باکس اسٹورز  فیصد تک کی گنجائ  50اسٹورز کے لیے 
 فیصد تک کی گنجائش کی حد الگو ہو گی، جبکہ صحت عامہ اور جائے کار کے دیگر اقدامات بھی الگو ہوں گے۔   25کے لیے 

 ذاتی نگہداشت کی سروسز بند رہیں گی؛ •
ان ڈور اور آٔوٹ ڈور ڈائننگ ممنوع ہو گی۔ ریسٹورینٹس، بارز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے اداروں کو صرف   •

 ی؛کے ذریعے کام کرنے کی اجازت ہو گٹیک آٔوٹ، ڈرائیو تھرو اور ڈیلیوری 
کا استعمال، انتہائی محدود استثناء کے ساتھ، ان ڈور اور آٔوٹ ڈور اسپورٹس اور تفریح و تندرستی )مثالا جیم( جیسی سہولت گاہوں  •

 ممنوع ہو گا؛ 
 ڈے کیمپس بند رکھنا ہوں گے؛ اور •
فیصد تک محدود رکھنا    15شادیوں، تجہیز و تکفین اور مذہبی خدمات، رسومات یا تقریبات میں ہر کمرے کی اندرونی گنجائش کو  •

و آپس میں دو میٹر کا فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہوں۔ اس میں ان  ہو گا، اور بیرونی طور پر صرف اتنے افراد کی اجازت ہو گی ج
خدمات سے وابستہ سماجی اجتماعات شامل نہیں ہیں مثالا ایسے استقبالیے جن کی اندرونی مقامات پر اجازت نہیں ہے مگر بیرونی  

 مقامات پر پانچ افراد تک کی اجازت ہو گی۔ 

ی کے مطابق، رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلنے کے عمل کو  چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کی جانب سے رہنمائ 
کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، میڈیکل اپوائنٹمنٹس، کمیونٹی کے کمزور افراد کی مدد کرنے یا اپنے گھر کے ممبران کے ساتھ باہر ورزش  

جرین کو اپنے مالزمین کو گھر سے کام کی اجازت دینے کے لیے ہر  جیسی ضروریات تک محدود رکھیں۔ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے آ 
 ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ 

 
 سٹی کی سروسز اور سہولیات 

 
 سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں 

اپوائنٹمنٹ جانے کی اجازت  سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں بالمشافہ سروسز کے لیے صرف بذریعہ اپوائنٹمنٹ کھلی رہیں گی۔ بغیر 
 www.brampton.ca/skiptheline :اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے مالحظہ کریں نہیں ہو گی۔

 
 سٹی کے تفریحی مراکز 

 ی سہولت گاہیں عوام کے لیے بند رہیں گی اور اِن ڈور پروگرام بھی تاحکم ثانی بند رہیں گے۔ سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریح

 ورچوئل پروگرامز 

 ورچوئل فٹنیس

منٹ کی مفت   30رہائشیوں کو انسٹرکٹر کی نگرانی میں چالئی جانے والی ورچوئل فٹنیس کالسوں میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے، جو 
 براہ راست کالسوں پر مشتمل ہوں گی۔

http://www.brampton.ca/skiptheline
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فت ورچوئل ورکشاپس کے  سال یا اس سے زیادہ ہو، وہ اپنے گھر کے پرسکون ماحول سے م  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 

ے دلچسپ سرگرمیوں میں شامل ہونے، کچھ نیا سیکھنے اور اپنے ہم عمر یہ سلسلہ معذوریوں اور استثنائی حاالت کے حامل شرکاء کے لی 
 افراد کے ساتھ دیرپا دوستی پیدا کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔ 

سے حاصل   www.brampton.ca/recreation معلومات کے بارے میں مزید ورچوئل پروگراموں کی پیشکشوں، بشمول رجسٹر ہونے 
 کی جا سکتی ہے۔ 

 گھر پر تفریح 

دستیاب ہے! اوریگیمی ہرٹس   24/7آن الئن آرٹس اور کرافٹس ٹیوٹوریلز کے ذریعے گھر پر رہتے ہوئے بھی فعال اور وابستہ رہیں، رسائی 
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 ئیسرگرمیوں تک رسا

 برامپٹن الئبریری 

برامپٹن الئبریری اپنی چنگواکوسی، فور کارنرز اور سپرنگ ڈیل شاخوں سے محدود حد تک سروس پیش کرے گی۔ کرب سائیڈ ِپک اپ کی  
سیفٹی  اوقات کار،   سہولت سائرل کالرک، گورمیڈوز، مأونٹ پلیزنٹ ویلج، سأوتھ فلیچرز اور سأوتھ ویسٹ شاخوں سے دستیاب رہے گی۔

الئبریری کی شاخوں کے اندر حالیہ طور پر   یہاں کلک کریں پروٹوکولز اور مواد کی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات کے لیے 
مواد لے کر جانے، صرف ٹرانزیکشن کے مقصد کے تحت الئبریری کے کمپیوٹروں کا زیادہ سے ایک گھنٹہ روزانہ استعمال اور پرنٹنگ  

تیاب نہیں ہے اور کام یا مطالعہ کے لیے ذاتی  اور کاپی کرنے کی صرف محدود حد تک اجازت ہو گی۔ شاخوں میں مطالعہ کی جگہ دس
  24ڈیوائسز کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ الئبریری کی تمام شاخوں سے مخصوص گریب 'این' گو بیگز لے جائے جا سکتے ہیں اور مواد کو 

جرمانے تاحکم ثانی وصول  اضافی   گھنٹے محفوظ اور آسان طریقے سے کسی بھی بیرونی ڈراپ باکس کے ذریعے واپس لوٹایا جا سکتا ہے۔
 نہیں کیے جائیں گے۔

 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 •
 کی ویکسین 19-کووڈ •
 برامپٹن میں ٹیسٹنگ کی سہولت  •
 خود کو آئسولیٹ کیسے کریں  •
 ن کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیںکے دورا 19-کووڈ •
 کے کیسز  19-کووڈپیل میں  •
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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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