
 

 

 

 مئی سے آٔوٹ ڈور تفریحی سہولت گاہوں کو   22 نے  سٹی آف برامپٹن 
 لی ہے محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کی تیاری کر 

آٔوٹ ڈور مئی سے اپنی  22 نے حکومت اونٹیریوں کے آج کے اعالن کے بعد، سٹی آف برامپٹن –  (2021مئی  20برامپٹن، آن )
 ۔ محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے تفریحی سہولت گاہوں کو

 آٔوٹ ڈور تفریحی سہولت گاہیں 

نجز، سوسر اور دیگر کھیلوں کے میدان،  اجازت دی جانے والی آٔوٹ ڈور تفریحی سہولیات میں گالف کورسز اور ڈرائیونگ ری
 اور اسکیٹ پارکس شامل ہیں۔ BMXبیس بال ڈائمنڈز اور بیٹنگ کیجز، ٹینس اور باسکٹ بال کورٹس، الن بولنگ اور بوسی اور 

 جن کو اجازت نہیں ہو گی

د کرنے کی اجازت نہیں ہو گی۔ فی الوقت آٔوٹ ڈور فِٹنیس کالسز اور ٹیم سپورٹس )بشمول مشق( کو میدانوں یا کورٹس میں منعق
 آٔوٹ ڈور پُولز یا سپلیشن پیڈز بھی بند رہیں گے۔ 

 www.brampton.ca/recreation :بکنگ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں

 سماجی اجتماعات 

سماجی اجتماعات اور منتظم شدہ تقریبات کی گنجائش کو بڑھا کر پانچ لوگوں تک کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان سہولت 
 گاہوں سے بیک وقت پانچ تک لوگ مستفید ہو سکیں گے، بشمول مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے والے افراد۔ 

 صحت عامہ کے اقدامات کے بارے میں تازہ ترین 

کا منصوبہ تین مراحل پر مشتمل ہے، جس کے مطابق صوبے کو  روڈ میپ ٹو ری اوپن صوبے کی جانب سے نیا اعالن کردہ
ں ویکسینیشن کی شرح اور صحت عامہ اور صحت کی بحفاظت اور محتاط طریقے سے دوبارہ کھوال جائے گا اور صوبہ بھر می

 دیکھ بھال کے اہم اشاریوں میں بہتری کی بنیاد پر صحت عامہ کے اقدامات میں بتدریج نرمی کی جائے گی۔

تک  2021جون،  2 اقدامات اور گھر پر ٹھہرنے کا حکم، دونوں صوبائی سطح پر ہنگامی حالت کا نفاذ صوبے کی جانب سے
ٹھہرنا پڑے گا ماسوائے انتہائی  گھر پر رہنے کے حکم نامے کے مطابق ہر شخص کو گھر پر ہی  مٔوثر باعمل رہیں گے۔

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

 پڑھیں۔ یہاں نیوز ریلیزصوبے کی جانب سے 

 روسز اور سہولیات سٹی کی س
 

 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 

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

 سٹی کے تفریحی مراکز
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ی بند رہیں سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں عوام کے لیے بدستور بند رہیں گی اور اِن ڈور پروگرام بھی تاحکم ثان
 گے۔

 ویکسین لگوانے کا عمل 

سال یا اس سے زیادہ ہو اور وہ پیل، بشمول برامپٹن میں رہائش پذیر ہوں، یہاں پر کام کرتے  12ایسے تمام افراد جن کی عمر 
ویکسین  ویکسین لگوانے کی اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں۔ 19-ہوں یا اسکول جاتے ہوں، وہ اب مخصوص کلینکس میں کووڈ

آن الئن   سال تک عمر کے افراد کو الزمی طور پر ریجن آف پیل کے بکنگ سسٹم کے ذریعے 15تا  12لگوانے کے لیے 
ویکسینیشن الئن کو ہفتے   19-ضرورت ہو، تو وہ ریجن آف پیل کی کووڈ اگر کسی کو بکنگ میں مدد کی  کرانی ہو گی۔بکنگ
 پر کال کر سکتے ہیں۔ 905.791.5202بجے تک  8تا شام   8دن صبح  7کے 

 مالحظہ کریں۔  ویکسین پورٹل کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے، براہ کرم صوبائی 19-کووڈ

 لنکس 
  

 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس  19-سٹی آف برامپٹن کوِوڈ •
 کیا بند کر دیا گیا ہے اور کیا کھال ہے  -برامپٹن سٹی آف  •
 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         
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 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن         
 سٹی آف برامپٹن        
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