
 

 

 اونٹیریو کی حکومت نے تیسری صوبائی ہنگامی حالت کا اعالن کر دیا ہے 

 کا حکم پورے صوبے میں  نافذالعمل ہو گا  ٹھہرنےاپریل سے گھر پر   8 

( کے تحت تیسری  EMCPAآج اونٹیریو کی حکومت نے ایمرجینسی منیجمنٹ اینڈ سول پروٹیکشن ایکٹ ) – ( 2021اپریل  7برامپٹن، آن )
ہنگامی حالت کے فوری نفاذ کا اعالن کر دیا ہے اور پورے صوبے کے رہائشیوں کے لیے گھر پر ٹھہرنا الزمی قرار دے گیا گیا ہے جو  

 نامہ اونٹیریو بشمول ریجن آف پیل میں کم از کم چار ہفتوں کے لیے الگو رہے گا۔ سے نافذالعمل ہو گا اور یہ حکم 2021اپریل  8مورخہ 

گھر پر رہنے کے حکم نامے کے مطابق ہر شخص کو گھر پر ہی ٹھہرنا پڑے گا ماسوائے انتہائی ضروری معامالت کے لیے مثالا گروسری  
ے لیے گھر سے باہر نکلنا یا دیگر کسی انتہائی ضروری کام  اسٹور یا فارمیسی پر جانا، نگہداشت صحت کی سروسز تک رسائی، ورزش ک 

 کے لیے باہر جانے کی اجازت ہو گی۔

اس حکم نامے اور پبلک ہیلتھ کی دیگر پابندیوں کا مقصد لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے تاکہ اپنے گھرانے کے باہر کے افراد  
جا سکے۔ گھر سے باہر نکلنے کو ضروری سفروں تک محدود کرنے کے عالوہ، کے ساتھ لوگوں کے روزانہ کے روابط میں کمی الئی 

آجرین کو بھی یہ بات الزمی طور پر یقینی بنانی چاہیے کہ اگر کوئی مالزم اپنے گھر سے کام کر سکتا ہو، تو اسے گھر سے کام کرنے کی  
 اجازت دی جائے۔ 

 
 پرچون 

کو مدنظر رکھتے ہوئے   صوبہ بھر میں ہنگامی حاالت کے پھوٹنے ے میں بھیاس کے عالوہ، صوبہ غیر ضروری پرچون فروشی کے شعب 
 صحت عامہ اور جائے کار کے اقدامات میں بھی سختی ال رہا ہے۔ ان اقدامات میں درج ذیل شامل ہیں، مگر ان تک محدود نہیں:

بجے کے درمیان صرف کرب سائیڈ پک اپ اور بذریعہ    8تا شام  7غیر ضروری اشیاء کے اکثر پرچون فروشوں کو صبح  •
بجے تک کر سکتے   9تا رات  6اپوائنٹمنٹ ڈیلیوری تک محدود کرنا جبکہ وہ اپنے باقاعدہ گاہکوں کو ڈیلیوری بھیجنے کا کام صبح 

 ہیں؛ جبکہ دیگر پابندیاں بھی نافذالعمل رہیں گی؛
لیے  اجازت ہو گی، بشمول شاپنگ مال کے اندر سے صرف ایک   شاپنگ مالز تک رسائی کی محدود اور مخصوص مقاصد کے •

نامزد کردہ مقام اور شاپنگ مال کے باہر نامزد کردہ کسی بھی تعداد میں مقامات سے بذریعہ اپوائنٹمنٹ کرب سائیڈ پک اپ اور  
 ڈیلیوری کی اجازت ہو گی، جبکہ دیگر پابندیوں پر بھی عمل درآمد کرنا الزمی ہو گا؛

اور بگ باکس اسٹوروں میں جا کر پرچون خریداری، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کا سامان، گھریلو صفائی ستھرائی کا  ڈسکأونٹ  •
 سامان، فارماسیوٹیکل کی اشیاء، صحت کی دیکھ بھال کی اشیاء اور ذاتی نگہداشت کے سامان پر پابندی عائد ہو گی؛ 

  25اتی طور پر خوردہ فروشی کے کام کی اجازت ہو گی اور یہ اجازت مندرجہ ذیل اسٹورز کو صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے ذ •
بجے کے درمیان اجازت دیئے گئے گھنٹوں کی پابندی بھی   8سے شام   7فیصد گنجائش کی حد سے مشروط  ہو گی جبکہ صبح 

 گی:  بجے کے درمیان کی جا سکے  9بجے سے   6الزمی ہو گی اور باقاعدہ خریداروں کو سامان کی ڈیلیوری صبح 
o ؛ سیفٹی سپالئی سٹورز 
o   ایسے کاروبار جو بنیادی طور پر معاون ڈیوائسز کے آالت و سامان، نقل و حرکت کی ڈیوائسز کے آالت و سامان یا

 میڈیکل ڈیوائسز کے آالت و سامان کی مرمت یا فروخت کا کام کرتے ہیں؛
o ہلکی پھلکی صنعتی مشینری اور اس طرح کے   کرایہ اور لیز کا کام کرنے والی سروسز بشمول آٹو موبائل، کمرشل اور

 آالت کو کرایہ پر دینا؛
o آپٹیکل اسٹور جو عوام کو نسخہ کے مطابق چشمے وغیرہ فروخت کرتے ہیں؛ 
o ایسے کاروبار جو موٹر وہیکلز، کشتیاں یا پانی میں چلنے والی دیگر چیزیں فروخت کرتے ہیں؛ 
o بحالی اور گاڑیوں و دیگر متعلقہ سامان کو کرایہ پر دینے کی   گاڑیوں اور آالت کی مرمت کے کاروبار اور ضروری

 سروسز؛ اور 
o   ایسے ریٹیل اسٹور جو ٹیلی کمیونیکشنز پرووائیڈر یا سروس کے تحت چلتے ہوں، جو عوام کو سیل فون کی خریداری یا

 مرمتی یا تکنیکی معاونت کے لیے ہی اندر آنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔
کے مراکز اور پودوں کی نرسریوں اور اِن ڈور  گرین ہاؤسز جو عوام کو فروخت کا کاروبار کرتے ہوں، کو   ایسے آٔوٹ ڈور گارڈن •

بجے تک کے اوقات کار کی پابندی کے ساتھ کام کرنے کی   8سے شام  7فیصد گنجائش کی حد کے ساتھ کام کرنے اور صبح  25
 اجازت ہو گی۔ 
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 پر پڑھیں۔  یہاں صوبے کی جانب سے تیسری ہنگامی حالت کے اعالن کے بارے میں مزید

 
 سٹی کی سروسز اور سہولیات 

 
 سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں 

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

 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۔

 + ورکشاپس 55

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

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

ورچوئل پروگراموں کی پیشکشوں، بشمول رجسٹر ہونے کے طریقے کی تفصیالت کے بارے میں مزید 
 ۔یںسے حاصل کی جا سکتی ہ   www.brampton.ca/recreation معلومات

 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 
وں بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ۔ گھر میں رہتے ہوئے وسیع اقسام کی سرگرمی 

 سے حاصل کریں، جو برامپٹن ریکریئیشن نے بہت محبت سے تیار کی ہیں۔ یہاں ئیتک رسا

 نڈیٹری فیس کوورنگز می
 

ی مینڈیٹری فیس کوورنگز بائی الء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک یا چہرہ ڈھانپنے ک
عوامی مقامات میں ماسک  دوسری چیزوں کا استعمال الزمی ہے۔ عوامی اداروں اور کاروباروں پر الزم ہے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول اندرونی 

 یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری اشیاء کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ 
 

ضمنی قانون میں کچھ افراد کو استثٰنی بھی حاصل ہے، بشمول وہ لوگ جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کے لیے  
ے؛ ہنگامی احکامات کے تحت سانس پھولنے والی سرگرمیوں میں مصروف  دیگر کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے ہیں؛ دو سال سے کم عمر بچ 

 www.brampton.ca/masks افراد۔ مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں: 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/61029/ontario-enacts-provincial-emergency-and-stay-at-home-order&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637534321653217383|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Ps/UKiOXphcPVGN8UZDLQqNxdxD7PzcTCP271eCBQDw=&reserved=0
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http://www.brampton.ca/masks


 

 

یا مزید معلومات اور سروس کی  www.311brampton.caل کر سکتے ہیں، مالحظہ کریں پر کا 311رہائشی اور کاروباری ادارے 
 موبائل ایپ استعمال کریں۔ 311ےگزارشات کے لی 

 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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