
 

 

 

جوالئی کو دوبارہ کھلنے کے صوبائی روڈ میپ کے مرحلہ تین میں بحفاظت بڑھنے کی   16سٹی آف برامپٹن 
 تیاری کر رہا ہے 

  

جوالئی کو بوقت رات   16حکومت اونٹاریو کے آج کے اعالن کے بعد، سٹی آف برامپٹن بروز جمعہ،  – ( 2021جوالئی  9برامپٹن، آن )
میں بحفاظت بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ مرحلہ ہماری کمیونٹی اور   دوبارہ کھلنے کے صوبائی روڈ میپ کے مرحلہ تین 12:01

اور   سال 12تک، اونٹاریو میں  2021جوالئی   8اونٹاریو کے نگہداشت صحت کے شراکت داروں کی وقف کوششوں کی بدولت آ رہا ہے۔ 
فیصد سے زائد نے اپنی دوسری خوراک    50ویکسین کی ایک خوراک موصول کر چکی ہے اور  19-فیصد آبادی کوِوڈ 77زائد عمر کی 

 ملین سے زائد خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ 16.6ویکسین کی    19-بھی حاصل کر لی ہے۔ پورے صوبے میں، کوِوڈ 

 ں گے: تحت درج ذیل قواعد اور اقدامات زیر نفاذ ہو دوبارہ کھلنے کے صوبائی روڈ میپ کے مرحلہ تینجوالئی سے،  16

 افراد تک کے بیرونی سماجی اجتماعات اور منظم عوامی تقریبات؛ 100محدود استثناء کے ساتھ  •
 افراد تک کے اندرونی سماجی اجتماعات اور منظم عوامی تقریبات؛ 25 •
ساتھ اجازت شدہ  اندرونی مذہبی عبادات، رسومات یا تقریبات، بشمول شادی کی تقریبات اور تہجیز و تکفین جسمانی فاصلہ بندی کے  •

 ہیں؛ 
فی میز گاہکوں کی تعداد پر کسی قسم کی حدود کے بغیر اندرونی جگہوں پر کھانے کی اجازت ہے، جبکہ سماجی فاصلہ بندی اور   •

 دیگر پابندیوں کا اطالق برقرار رہے گا؛ 
فیصد گنجائش کی    50سے زیادہ  زیادہ وں پر کھیلوں اور تفریحی تندرستی کی اندرونی سہولت گاہیں کھلیں گی، تاہم اندرونی جگہ  •

افراد تک محدود ہو گی، جو    1,000فیصد یا    50اجازت ہو گی۔ اندرونی تماش بینوں کی گنجائش سیٹوں کی عمومی گنجائش کے 
افراد تک محدود ہو گی، جو بھی   15,000فیصد یا  75بھی کم ہو۔ بیرونی تماش بینوں کی گنجائش سیٹوں کی عمومی گنجائش کے 

 کم ہو۔
القاتوں اور تقریبات کی اندرونی گہوں کو ابھی بھی جسمانی فاصلہ بندی اور دیگر پابندیوں کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے اور ان  م •

 افراد )جو بھی کم ہو( تک محدود ہے۔  1,000فیصد سے کم یا   50کی گنجائش 
 جسمانی فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہوں؛  ضروری اور غیر ضروری پرچون کی گنجائش اتنے افراد تک محدود ہے، جو دو میٹر کا •
ذاتی نگہداشت کی خدمات، بشمول ایسی خدمات جن کے لیے ماسک اتارنے کی ضرورت ہو، کی گنجائش اتنے افراد تک محدود   •

 ہے، جو دو میٹر کا جسمانی فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہوں؛
ات، نباتاتی باغات، سائنس سنٹرز، جوئہ خانے/بنگو ہالز،  عجائب گھر، گیلریز، تاریخی مقامات، ایکوئیریمز، چڑیا گھر، اہم مقام •

 فیصد بیرونی گنجائش کی اجازت ہے۔  75فیصد اندرونی گنجائش اور  50امیوزمنٹ پارکس، میلے اور دیہی نمائشیں، جشن، جنہیں 
 کانسرٹ کے مقامات، سنیمأوں اور تھیٹرز کو ذیل کے مطابق چلنے کی اجازت ہے:  •

o  افراد کی حد )جو بھی کم ہو(  1,000فیصد یا بیٹھنے والی تقریبات کے لیے زیادہ سے زیادہ  50اندرونی گنجائش کے 
o  افراد کی حد )جو بھی کم   1,000فیصد یا بیٹھنے کے بغیر تقریبات کے لیے زیادہ سے زیادہ   50بیرونی گنجائش کے

افراد کی حد )جو بھی   15,000زیادہ  فیصد یا زیادہ سے   75ہو(؛ اور مختص سیٹوں والی تقریبات کے لیے گنجائش کا 
 کم ہو(۔ 

 ریئل اسٹیٹ اوپن ہأوسز کی گنجائش اتنے افراد تک محدود ہے، جو دو میٹر کا جسمانی فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہوں؛ اور  •
رز، کو گنجائش  اندر بیٹھ کر کھانے پینے کے مقامات، جہاں ناچنے کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، بشمول نائیٹ کلبز اور ریسٹو با •

 افراد )جو بھی کم ہو( کی اجازت ہے۔  250فیصد یا زیادہ سے زیادہ   25کے 

پورے مرحلہ تین کے دوران اندرونی عوامی جگہوں پر چہرے کو ڈھانپنے اور جسمانی فاصلہ بندی کے تقاضے زیر نفاذ رہیں گے۔ یہ پبلک  
صحت کے ذاتی اقدامات میں موجود مشوروں سے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ  ہیلتھ ایجنسی آف کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ عوامی 

اونٹاریو کے لیے مخصوص معلومات اور تقاضوں کو بھی مدنظر رکھتا ہے۔ کچھ بیرونی مقامات پر بھی چہرے کو ڈھانپنے کی ضرورت ہو  
 گی۔
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سال اور زیادہ عمر کی اہل آبادی کے   12تک کہ دن تک اور اس وقت تک رہے گا، جب   21صوبہ روڈ میپ کے مرحلہ تین میں کم از کم 
فیصد کو ان کی دوسری خوراک موصول ہو چکی ہو اور یہ کہ عوامی صحت    75ویکسین کی پہلی خوراک اور  19-فیصد افراد کو کوِوڈ  80

ت صحت کے دیگر  فیصد سے کم نہ ہو۔ عوامی صحت اور نگہداش 70کی کسی بھی یونٹ کی ویکسین یافتہ آبادی ان کی کل آبادی کے 
مظاہروں کو بھی مستحکم رہنا چاہیے۔ ان شرائط کو پورا کرنے پر، عوامی صحت اور جائے کار پر سالمتی کے زیادہ تر اقدامات، بشمول  
اذ  اندرونی اور بیرونی مقامات پر گنجائش کی حدود اور سماجی اجتماعات کے لیے حدود، کو ہٹا لیا جائے گا۔ صرف چند ایک اقدامات زیر نف

 رہیں گے، بشمول غیر متحرک جانچ، مثالا عالمت آویزاں کرنا اور کاروباروں کے لیے حفاظتی منصوبہ ضروری ہونا۔ 

 ۔نیوز ریلیز یہاں پڑھیں صوبے کی 
 

 سٹی کی خدمات اور سہولت گاہیں 

 تفریحی سنٹرز کا دوبارہ کھلنا 

  12تفریحی سنٹرز کے دوبارہ کھلنے کے متعلق معلومات اور سٹی کے تفریحی مراکز کو تشریف النے کے متعلق خبروں کے لیے، براہ کرم 
تمام تفریحی سنٹرز میں تشریف النے کے لیے وقت مختص کرنے کا ایک نظام الگو ہو گا، بشمول   پر آئیں۔ یہاںجوالئی کے ہفتے کے دوران 

 کسی بھی وقت شرکت کے تندرستی، ایکوئیٹکس، سکیٹنگ اور عمومی پروگراموں میں شرکت کے لیے۔ 

 سٹی کی بیرونی تفریحی سہولیات 

گالف کورسز اور ڈرائیونگ رینجز، ساکر اور کھیلوں کے دیگر شعبے،   مرحلہ تین کے دوران بیرونی تفریحی سہولیات دستیاب ہیں، بشمول 
اور سکیٹ پارکس اور ویڈنگ پولز اور   BMXبیس بال ڈائمنڈز اور بیٹنگ کیجز، ٹینس اور باسکٹ بال کورٹس، الن بأولنگ اور باچی، 

ور پانی کے حاالت اجازت دیں تو، اس موسم کے لیے  سپلیش پیڈز۔ پروفیسرز لیک بیچ اور ایلڈوراڈو پارک کے بیرونی پول کو، اگر موسم ا 
 کھول دیا گیا ہے۔ 

 
سے متعلقہ صحت و سالمتی کے اقدامات کے متعلق تفصیالت کے لیے، براہ    19-سٹی کی مخصوص بیرونی سہولیات کے حوالے سے کوِوڈ 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/summerfunکرم 

 ورچوئل پیشکشیں 

سال کی عمر کے شرکاء کو نئی دوستیاں بنانے، سماجی مہارتیں بڑھانے اور اپنی رفتار سے   10سے   6اور  6سے  4 ورچوئل کیمپس
پرجوش پراجیکٹس پر کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، جبکہ وہ اس دوران اپنے ساتھیوں اور خاندانوں سے میل جول کر رہے ہوتے ہیں۔  

تمام پروگراموں کی   بھی انکلوژن ورچوئل کیمپس دستیاب ہوں گے۔ سال کی عمر کے شرکاء کے لیے  20سے  14سال اور  13سے  6
رہنمائی سٹی آف برامپٹن کے تربیت یافتہ انسٹرکٹرز ویب ایک پلیٹ فارم کے ذریعے کرتے ہیں۔ رجسٹریشن 

www.brampton.ca/recathome  پر دستیاب ہے۔ 

کے ذریعے اپنے گھر کے سکون سے فعال رہ سکتے ہیں، جو مختلف شدت کی حامل ہیں اور ہر   ورچوئل فٹنیس کالسز برامپٹن کے رہائشی 
  30تہ انسٹرکٹر کے ساتھ قسم کی ترجیحات رکھنے والے افراد کے لیے مختلف اقسام کی ورزشوں کی حامل ہیں۔ تندرستی کے لیے تربیت یاف

پر کروائی جا سکتی  www.brampton.ca/recathomeدن پہلے  7رجسٹریشن    منٹ کی مفت براہ راست ورزش کے لیے رجسٹر ہوں۔
 ہے۔

کے لیے رجسٹر ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ شرکاء کو ایک   آن الئن ورکشاپس پرتعامل  مفت، کو افراد بالغ کے عمر کی  سال +55
محفوظ اور منظم ماحول میں ساتھیوں سے ملنے اور سماجی میل جول بڑھانے، نئی دوستیاں بنانے اور آن الئن روابط قائم کرنے کا موقع  

  یت یافتہ انسٹرکٹرز کی جانب سے ویب ایکس پلیٹ فارم کے ذریعے منعقد کی جائیں گی۔ملے گا۔ سرگرمیاں سٹی آف برامپٹن کے ترب 
 پر کروائی جا سکتی ہے۔  www.brampton.ca/recathome رجسٹریشن
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 ویکسینیشنز  
سال سے زیادہ ہو، اپنی پہلی خوراک کی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتا   12کوئی بھی شخص کو پیل میں رہتا، کام کرتا یا پڑھتا ہو اور اس کی عمر 

 ہے۔

ایک ایم آر این اے ویکسین )فائزر یا ماڈرنا( حاصل کرنے واال ہر شخص اپنی دوسری خوراک بک کروانے کے لیے اہل ہے۔ پہلی اور  
 دن ہونا چاہیے۔  28ک کے درمیان وقت کو کم از کم دوسری خورا 

ایسٹرا زینکا کی اپنی پہلی خوراک کم از کم آٹھ ہفتے پہلے حاصل کرنے واال کوئی بھی شخص اپنی دوسری خوراک بک کر سکتا ہے۔ اس  
 ( حاصل کریں۔بات کی سفارش کی جاتی ہے کہ لوگ اپنی دوسری خوراک کے لیے ایم آر این اے ویکسین )ماڈرنا یا فائزر

 مالحظہ کریں۔ ویکسین پورٹلویکسینیشنز کے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے، صوبے کا   19-کوِوڈ

 لنکس 

  

 کے دوران پروگراموں اور خدمات اپ ڈیٹ  19-سٹی آف برامپٹن کے کوِوڈ •
 کیا کھال ہے، کیا بند ہے –سٹی آف برامپٹن  •
 کی عالمات  19-کووڈ •
 کی ویکسین 19-کووڈ •
 برامپٹن میں ٹیسٹنگ  •
 خود کو تنہاء کیسے کیا جائے  •
 کے دوران محفوظ رکھنا  19-اور جائے ہائے کار کو کوِوڈکاروباروں  •
  کے کیسز 19-کوِوڈپیل 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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