
 

 
 

 

 

 

جون کو بحفاظت طور پر دوبارہ کھولے جانے کے حوالے سے سٹی آف برامپٹن   30معموالت زندگی کو 
 صوبے کے روڈ میپ کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاری ہے 

  
  12:01جون کو رات   30حکومت اونٹیریو کے آج کے اعالن کے بعد سٹی آف برامپٹن بروز بدھ، مورخہ   – ( 2021جون  24برامپٹن، آن )

کے لیے  ے کے حوالے سے صوبے کے روڈمیپ کے دوسرے مرحلے دوبارہ کھولے جان کے بعد، معموالت زندگی کو بحفاظت طور پر 
تیاری کر رہا ہے۔ اس خوشگوار مرحلے کا اعالن عوامی صحت کے مظاہرات میں دیکھی جانے والی مسلسل بہتری اور پبلک ہیلتھ یونٹس 

اکت داروں، میونسپیلٹیوں  کی شراکت داری میں صوبے کی جانب سے ویکسین لگانے کے قابل تعریف عمل، صحت کی دیکھ بھال کے شر
 اور ہماری کمیونٹی کی مسلسل کاوشوں کی بدولت اپنے طے شدہ شیڈول سے دو دن پہلے کیا جا رہا ہے۔ 

 
کے تحت درج ذیل قواعد و ضوابط   دوبارہ کھولے جانے کے حوالے سے صوبے کے روڈ میپ کے دوسرے مرحلےجون سے   30مورخہ 

 پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا: 

 راد تک کے لیے اف  25بیرونی سماجی اجتماعات اور منظم شدہ عوامی تقریبات  •
 اندرونی سماجی اجتماعات اور عوامی تقاریب پانچ افراد تک کے لیے  •
 بیرونی جگہ پر کھانے کے لیے ہر میز پر چھ افراد کی حد  •
 فی صد کی اجازت  50ضروری پرچون فروشوں کو گنجائش کی  •
 فی صد اجازت   25غیر ضروری پرچون فروشوں کو گنجائش کی  •
فی صد پر رہیں   25بڑے اندرونی مذہبی اجتماعات، رسومات یا تقریبات بشمول شادی کی خدمات اور تجہیز و تکفین کی سروسز،  •

 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھ سکیں۔ 2گی جبکہ بیرونی جگہوں پر اُتنے لوگوں کی موجودگی کی اجازت ہو گی جو آپس میں 
 اوور نائٹ کیمپس  •
افراد کی اجازت ہو گی، ہر وقت ماسک پہننا  5فیصد تک کام کرنے اور زیادہ سے   25و گنجائش کے ذاتی نگہداشت کی سروسز ک  •

 اور اپوائنٹمنٹ لینا ضروری ہو گا۔ 
فی صد تک کی اجازت ہو گی جبکہ اندرونی مقامات پر مالقاتوں اور    25بیرونی مالقاتوں اور تقریبات کی جگہوں پر گنجائش کے  •

 یں گیتقریبات کی جگہیں بند رہ 
 فی صد تک محدود ہوں گے  25بیرونی تفریح اور واٹر پارکس گنجائش کے  •
 میٹر کا فاصلہ بر قرار رکھ سکیں  3بیرونی فٹنس کالسوں کی اتنی اجازت ہو گی جب تک لوگ آپس میں  •
 بغیر جسمانی رابطوں کے کھیل یا ان میں ایسی پابندیوں کے ساتھ ترمیم کرنا کہ رابطوں سے بچا جا سکے  •
 فی صد تک محدود رہیں گی  25ونی کھیلوں کی لیگز، گیمز اور تقریبات بیر •
اندرونی کھیلوں کی لیگز، گیمز اور تقریبات کی اجازت نہیں ہو گی لیکن پروفیشنل ایتھلیٹس/ گروپس/ ڈے کیمپس وغیرہ کے لیے   •

 چھوٹ موجود ہو گی۔ 
 فی صد تک محدود ہوں گے  25شش مقامات بیرونی سنیما، فنون کے مظاہرے، الئیو موسیقی کی تقریبات اور پرک •

کا منصوبہ تین مراحل پر مشتمل ہے، جس کے مطابق صوبے کو محتاط طریقے سے   دوبارہ کھولنے کے روڈ میپ صوبے کی جانب سے 
دوبارہ کھوال جائے گا اور صوبہ بھر میں ویکسینیشن کی شرح اور صحت عامہ اور صحت کی دیکھ بھال کے اہم اشاریوں میں بہتری کی 

 نرمی کی جائے گی۔ بنیاد پر صحت عامہ کے اقدامات میں بتدریج 
 

 ۔ے نیوز ریلیز یہاں پڑھیںصوبے کی جانب س 
 
  

 سٹی کی سروسز اور سہولیات 
دوسرے مرحلے میں دستیاب ہونے والی سٹی کی آٔوٹ ڈور تفریحی سہولت گاہوں میں میں گالف کورسز اور ڈرائیونگ رینجز، سوسر اور  

اور اسکیٹ پارکس   BMXنگ اینڈ بوسی، دیگر کھیلوں کے میدان، بیس بال ڈائمنڈز اور بیٹنگ کیجز، ٹینس اور باسکٹ بال کورٹس، الن بول
جون سے کھوال   30اور ویڈنگ پُولز و سپلیش پیڈزشامل ہیں۔ پروفیسرز لیک بیچ اور ایلڈی راڈو پارک کے آٔوٹ ڈور پول کو اس موسم میں 

 جائے گا، اگر موسم اور پانی کے حاالت اجازت دیں تو۔ 
 

کی صحت و تحفظ کے اقدامات کی   19-جانے کے اوقات اور کووڈ   سٹی کی خصوصی سہولت گاہوں کے حوالے سے دوبارہ کھولے
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 ۔مالحظہ کریں www.brampton.ca/summerfun تفصیالت کے لیے، براہ کرم
 

 ویڈنگ پُولز  اور سپلیش پیڈز 
جون سے روزانہ صبح  26و پارک ویڈنگ پول ک چنگواکوسی بجے تک کھوال جائے گا۔   9سے رات  10سٹی سپلیش پیڈز کو روزانہ صبح  

بجے تک کھوال جائے گا، اگر موسم اجازت دے۔ جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھنا الزمی ہو گا اور رہائشیوں سے گزارش کی   8رات  10
کی عالمات پر خود بھی نظر رکھیں۔ سپلیش پیڈز اور ویڈنگ پُولز کے   19-جاتی ہے کہ کسی بھی جگہ پر جانے سے قبل وہ اپنی کووڈ

 ۔ یہاں دستیاب ہے مقامات اور اوقات کار کی فہرست 
 

 سمر کیمپس 
 بالمشافہ کیمپس 

طور پر  جوالئی سے شروع ہوں گے۔ رجسٹریشن ابھی بھی آن الئن   5بچوں اور نو جوانوں کے لیے بالمشافہ سمر کیمپس 
www.brampton.ca/reccamps ۔ ان کیمپوں میں گیمز، اسپورٹس، دستکاریوں اور مزید کئی اقسام کی سرگرمیاں، پیر پر دستیاب ہے

اگست کا ہفتہ، عوامی چھٹی کی وجہ سے شارٹ اینڈ ویک کے طور   2بجے تک دستیاب ہوں گی۔  5:15سے شام  8:45سے جمعہ تک صبح 
 حظہ کریں۔مال  www.brampton.ca/reccamps پر کال کریں یا رجسٹر کرنے کے لیے  311پر رکھا گیا ہے۔۔ فیسیں مختلف ہیں۔ 

 ورچوئل کیمپس 
سال تک عمر کے بچوں کو نئی دوستیاں بنانے، سماجی مہارتوں میں اضافے اور اپنی  10سے  6سال اور  6سے  4ورچوئل کیمپس میں 

مرضی کی رفتار کے ساتھ دلچسپ پروجیکٹس پر کام کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ 
سال عمر کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی    20سے   14اور  13سے  6بھی ہمہ وقت مربوط رہتے ہیں۔ انکلوژن ورچوئل کیمپس 

پلیٹ فارم کی مدد سے سٹی آف برامپٹن کے تربیت یافتہ انسٹرکٹرز پیش کریں گے۔ رجسٹریشن کا   WebExتمام پروگراموں کو    دستیاب ہیں۔
 پر دستیاب ہے۔  www.brampton.ca/recathome عمل

 
 ویکسینیشن 

سال کا یا اس سے زائد عمر کا ہو، تو وہ اپنی پہلی ڈوز کی   12و پیل میں رہتا ہو، کام کرتا ہو یا اسکول جاتا ہو اور کوئی بھی شخص ج
 اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتا۔ 

سال عمر کے لوگوں کے لیے   17سے  12دن جبکہ  28یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے  18پہلی اور دوسری ڈوز کے درمیان 
 ہفتوں کا وقفہ الزمی ہو گا۔  8کم از کم 

 سالہ نوجوان اپنی اپوائنٹمنٹ بک یا ری شیڈیول کرا سکتے ہیں۔  17سے   12جون سے،  27
 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  -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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