
 

 

 جون تک توسیع کر دی ہے  2حکومِت اونٹیریو نے گھر پر ٹھہرنے کے حکم میں  

جون   2آج حکومِت اونٹیریو نے اعالن کیا ہے کہ گھر پر ٹھہرنے کے صوبائی حکم میں کم از کم بروز بدھ،   – ( 2021مئی  13برامپٹن، آن )
 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 2021

 صحت عامہ کے اقدامات 

کے پھیالٔو کو روکنے کے لیے ہنگامی صورتحال کے صوبائی اعالن اور گھر میں قیام کے حکم میں مزید دو ہفتوں کے لیے توسیع   19-کووڈ
گھر پر رہنے کے حکم نامے کے مطابق ہر شخص کو گھر پر ہی ٹھہرنا پڑے گا ماسوائے انتہائی ضروری معامالت کے لیے   کردی گئی ہے۔ 

میسی پر جانا، نگہداشت صحت کی سروسز تک رسائی، ورزش کے لیے گھر سے باہر نکلنا یا دیگر کسی انتہائی مثالا گروسری اسٹور یا فار
 ضروری کام کے لیے باہر جانے کی اجازت ہو گی۔ 

 عوامی صحت اور جائے کار کے تحفظ کے ضمن میں درج ذیل حفاظتی اقدامات مٔوثر رہیں گے: 

ہر کا کوئی ایسا  شخص جو گھر میں تنہا رہتا ہو یا گھر کے کسی رکن کی دیکھ بھال  ایک ہی گھرانے کے افراد یا اس گھر سے با •
 کرنے والے کے عالوہ دیگر تمام بیرونی میل جول اور آوٹ ڈور اجتماعات کا انعقاد ممنوع ہو گا۔ 

 تعمیراتی شعبے میں غیر ضروری کام کی تمام جگہیں بدستور بند رہیں گی؛  •

فیصد تک بدستور کم رکھیں گے۔ اس    25وہ تمام خوردہ ترتیبات جہاں اسٹور میں خریداری کی اجازت ہے، اپنی گنجائش کی حد کو  •
میں سپر مارکیٹیں، گروسری اسٹورز، کنوینیئنس سٹورز، انڈور فارمر مارکیٹس اور دیگر اسٹورز شامل ہیں جو بنیادی طور پر  

 بیچتے ہیں؛کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات 

تمام آؤٹ ڈور تفریحی کورٹس اور کھیلوں کے میدان جیسے گالف کورسز، باسکٹ بال کورٹس اور فٹ بال کے میدانوں کو بدستور   •
 بند رکھا جائے گا۔ 

ان   افراد گھر کے اندر یا باہر تک محدود رہے گی۔ 10شادیوں، تجہیز و تکفین اور مذہبی خدمات، رسومات یا تقریبات کی گنجائش •
دمات سے منسلک اجتماعات مثالا استقبالیہ کی ممانعت ہے، ماسوائے اسی گھر کے افراد یا اس گھر سے باہر کے کسی دوسرے  خ

 شخص کے ساتھ جو اکیال رہتا ہو۔ ڈِرائیو ان سروسز کی اجازت ہو گی۔

مام حفاظتی اقدامات پر عمل  غیر ضروری اشیاء کے پرچون فروخت کاروں کے لیے صحت عامہ اور جائے کار کے حوالے سے دیگر ت 
 ۔صرف کرب سائیڈ پک اور صرف ڈیلیوری(  بدستور جاری رہے گایعنی  ) پراوینس ایمرجینسی بریک درآمد بمطابق 

 پڑھیں۔  یہاں مزید

 سٹی کی سروسز اور سہولیات 
 

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

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

 سٹی کے تفریحی مراکز 
ام کے لیے بدستور بند رہیں گے اور اِن ڈور پروگرام بھی تاحکم ثانی سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں اور آٔوٹ ڈور مقامات عو

 بند رہیں گے۔

تمام آؤٹ ڈور تفریحی کورٹس اور کھیلوں کے میدان جیسے گالف کورسز، باسکٹ بال کورٹس اور فٹ بال کے میدانوں کو بند رکھا جائے گا۔  
 کھیل کے میدان کھلے رہیں گے۔ 

 رہیں گی۔ واش روم کی سہولیات چنگواکوسی پارک اور ایلڈوریڈو پارک میں دستیاب ہوں گی۔ پارکس اور پکنڈیاں کھلی 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530956734|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ogmbN1bciXU+ub5w6nNsh8Jr270PtL7WoJeFHQXDKyA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000124/ontario-extending-stay-at-home-order-until-june-2&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530966730|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=xAObYynEF8SklRv6xM5a/ctt43sQHoV2mXwSG4xk7QU=&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

 ورچوئل پروگرامز 

 ورچوئل فٹنیس

منٹ کی مفت ورچوئل فٹنیس کالسوں میں  30رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تربیت یافتہ انسٹرکٹرز کی زیر نگرانی چلنے والی 
 شرکت کریں۔

 + ورکشاپس 55

سال یا اس سے زیادہ ہو، وہ مفت ورچوئل ورکشاپس کے لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں اور اپنے    55ٹن کے ایسے رہائشی جن کی عمر برامپ 
گھر کے پرسکون ماحول سے دلکش آن الئن نشستوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ شرکاء کو ایک محفوظ اور منظم ماحول میں سماجی میل  

 ر آن الئن روابط قائم کرنے کا موقع ملے گا۔ جول بڑھانے، نئی دوستیاں بنانے او

 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۔ 

حاصل کی جا  سے یہاں ورچوئل پروگراموں کی پیشکشوں، بشمول رجسٹر ہونے کے طریقے کی تفصیالت کے بارے میں مزید معلومات 
 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 
ر میں رہتے ہوئے وسیع اقسام کی سرگرمیوں بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ۔ گھ

 مپٹن ریکریئیشن نے بہت محبت سے تیار کی ہیں۔سے حاصل کریں، جو برا یہاں تک رسائی

 مینڈیٹری فیس کوورنگز 
 

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

 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  
کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے ہیں؛ دو سال سے کم عمر بچے؛ ہنگامی احکامات کے تحت سانس پھولنے والی سرگرمیوں میں مصروف  دیگر 

 ampton.ca/maskswww.br. افراد۔ مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں: 

یا مزید معلومات اور سروس کی  rampton.cawww.311bپر کال کر سکتے ہیں، مالحظہ کریں  311رہائشی اور کاروباری ادارے 
 موبائل ایپ استعمال کریں۔ 311گزارشات کے لیے

 ویکسین لگوانے کا عمل 

  19-کی ویکسین اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں۔ کووڈ 19-سال یا اس سے زیادہ ہو، وہ کووڈ 18برامپٹن کے ایسے تمام رہائشی جن کی عمر 
کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے تازہ ترین معلومات اور ویکسین لگوانے کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کرانے کے لیے، براہ کرم  

 مالحظہ کریں۔ ویکسین پورٹل  صوبائی

 لنکس 
 

 مزید جانیں:

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530966730|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=vDbxq9KUWG7ZRHzWszscwhYtFkeSFF8KdYIL60bBpBA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530976723|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=FsbkToCJ1GQ9Gf1fzxYrvzyvkW1Rb34AJ/gNDdMbQew=&reserved=0


 

 

 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس  91-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  •
 کے دوران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیں 19-کووڈ •
 کے کیسز  19-پیل میں کووڈ •
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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 
 

 

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|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530976723|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=0U0UB92XeaY2dYOWF0lOT0Q+yl0j0vJA7BPDaSv239U=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530986717|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=QA4dBWEXi9axWApMoM9ljmcPNK9y92jmfSi+na/8yys=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530986717|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=lWSOc5oeLZM+S4asqVW+xEaH0Zp0pN6n7KLNguIRI+A=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530996713|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=pSm64cZT9Q2kWwjM5C86xGPAs2DG9evvQoI2Cjwgkok=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530996713|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=/qnTEbZ4Y2m5kqXLhG7yUXcdofEhcayZ3JIrXnKQzdQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530996713|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=i21xD61bymRaa7rCoFDfn640IG+c6MODhky+zHlvDFw=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

