
 

 

 کی عالمی وباء کے دوران، برامپٹن میں  نیشنل ڈے فار ٹروتھ   19-کووڈ
 اینڈ ری کنسیلیئیشن کا انعقاد 

 
ستمبر کو نیشنل ڈے    30ستمبر کو کونسل کی جانب سے منظوری کے بعد، سٹی آف برامپٹن  15مورخہ  –  ( 2021ستمبر  23برامپٹن، آن )

فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن کے طور پر منائے گا۔ اس دن سٹی آف برامپٹن کی سروسز کے بارے میں یہاں پر آپ کی دلچسپی کی معلومات  
 دی گئی ہے۔ 

 
بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ٹریفک سروسز، بائی الء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، تمام ضروری اور فوری نوعیت کی خدمات، 

 سیکورٹی سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔ 
 

پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے عالوہ   )برامپٹن کے باہر سے(   905.874.2000پر یا  311کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے رہائشی 
مالحظہ فرما سکتے ہیں یا  www.311brampton.ca ایپ )ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب ہے( استعمال کر سکتے ہیں، 311برامپٹن 

بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پیل کے ہر قسم کے معامالت کے لیے   rampton.ca311@b بذریعہ ای میل 
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/COVID19کے حوالے سے استفسارات کے لیے    19-دستیاب ہیں۔ کووڈ  24/7

 
 کے پروگرام  نیشنل ڈے فار ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ڈے اور اورینج شرٹ ڈےبرامپٹن میں   

اکتوبر تک ایوری چائلڈ میٹرز کے پرچم لہرا کر  نیشنل ڈے فار ٹروتھ  1ستمبر تا   27سٹی ٹروتھ اینڈ ری کنسیلیئیشن ویک کے حوالے سے 
ستمبر کو سٹی ہال پر لہرائے جانے والے جھنڈے   30 اینڈ ری کنسیلیئیشن اور اورینج شرٹ ڈے کی اہمیت کو تسلیم اور اجاگر کرے گا۔ 

 رنگ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ سرنگوں کر دیے جائیں گے اور برامپٹن سٹی ہال کالک ٹاور کی روشنی کو نارنجی 
 

ئی مواد سے بھرپور ایک  سیکھنے کے تسلسل کو فروغ دینے کے لیے، مالزمین اور عوام الناس کے لیے سٹی قابل بھروسہ اور قابل رسا
 مہیا کرے گا۔   www.brampton.ca/bramptonremembers :ویب سائیٹ 

 
ستمبر کے اپنے پروگراموں کی تقریبات   30سٹی آف برامپٹن اپنے کمیونٹی گروپس اور لیڈرز کو بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور 

 لیں۔پر ڈا برامپٹن کے ایوینٹس کیلنڈر کو
 

   برامپٹن ٹرانزٹ 
 ستمبر کو دوراِن ہفتہ کے باقاعدہ شیڈول کے مطابق کام کرے گی لیکن کچھ روٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ 30برامپٹن ٹرانزٹ، 

 
 سروس کی موجودگی کے روٹس یہاں دیکھے جا سکتے ہیں:  

Covid.aspx-Maps-trip/Pages/Schedules-your-https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan 
 

 درج ذیل روٹس سروس نہیں فراہم کریں گے:  

•  501A/ 501C :زوم کوئین چلتا رہے گا(  501زوم کوئین )نوٹ 

 زوم کوئین ویسٹ  561 •

• 18B Dixie ،تاہم(18 Dixie  )چلتا رہے گا 

 ہرٹ لیک  21 •

 گارڈن بروک  36 •

 سنٹرل انڈسٹریل  40 •

 فنانشل ڈرائیو  58 •

 سینئرز شاپر  65 •

 گو برامیال  92 •

 چنگواکوسی ایکسپریس  104 •

 ِڈکسی ایکسپریس  185 •
 

بجے تک معاونت کے لیے   9تا شام  7ستمبر کے موقع پر ٹرمینلز پر موجود کسٹمر سروس کأونٹرز کھلے رہیں گے۔ کنٹیکٹ سنٹر صبح  30
مالحظہ   ansit.comwww.bramptontrپر کال کریں یا  905.874.2999دستیاب رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے کنٹیکٹ سنٹر کو 

 فرمائیں۔
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صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے   

ھنٹے کے بعد  گ 24گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو ہر   48کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 
جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی  

 ۔بنیاد پر کیا جاتا ہے
 

ہو جسمانی فاصلہ بندی  سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن 
ا  برقرار رکھیں۔ مسافروں کو اس بات کی بھی یادہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثالا ہینڈ سینیٹائزر ی 

راہ کرم ٹرانزٹ پر سفر  وائپس اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو ب 
 اسیسمنٹ سائیٹ سے  ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔  19-کرنے سے گریز کریں، قریب ترین کوِوڈ 

 
مالحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے   www.brampton.ca/covid19باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے 

www.bramptontransit.com  پر جائیں یاTwitter  پرbramptontransit@   کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ
   پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ 905.874.2999کے کنٹیکٹ سنٹر سے 

 
 ن پارکس برامپٹ

ستمبر کے موقع پر کھلے رہیں گے۔ جسمانی سرگرمی   30برامپٹن کے تمام ٹریلز، کھیلوں کے میدان اور پارکس بشمول آف ِلیش ڈاگ پارکس 
ہم سب کی صحت اور تندرستی کے لیے اہم ہوتی ہے۔ ہمارے پارکس اور ٹریلز کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم  

www.brampton.ca/parks  مالحظہ کریں۔ 
 

 برامپٹن ریکریئیشن 
ری کریئیشن سنٹر رجسٹرڈ پروگراموں یا پیشگی رجسٹریشن کے تحت تشریف آوری کے لیے کھلے رہیں گے۔ تمام تفریحی   منتخب شدہ 

    مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/recreation پروگراموں اور سروسز کے لیے 
 

الئن ٹیوٹوریل پر عمل کر کے چست اور مشغول رہیں۔ ایک فُل باڈی سرکٹ آزمائیں، اوری گیمی ہرٹس  گھر میں اپنے قیام کے دوران، آن 
بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ! مختلف اقسام کی گھریلو سرگرمیوں کے  

   www.brampton.ca/recathome : حوالے سے
 

کسی بھی ری کریئیشن سنٹر میں جانے سے پہلے، ویکسین لگوانے کا ثبوت اور ذاتی شناخت کی دستاویز الزمی طور پر دکھانی ہو گی۔   
 مالحظہ کریں۔یہاں شرائط اور استثنات کے بارے میں مکمل تفصیالت کے لیے براہ کرم برامپٹن ری کریئیشن کا ویب پیج 

 
 برامپٹن الئبریری 

 ستمبر کے موقع پر برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں بند رہیں گی۔ 30
 

ٹی    ،ای بکس سے استفادہ حاصل کریں اور اس کے عالوہ  آن الئن برأوزنگ مالحظہ کریں اور  برامپٹن الئبریری ویب سائیٹ  کسی بھی وقت 
ری کارڈ  تک رسائی حاصل کریں اور یہ سب کچھ آپ کے الئبری  فنون اور دستکاری کی ہدایات ،آن الئن لرننگ ،وی اور مووی اسٹریمنگ

اسکول واپس جائیں گے یا مالزمت کی تالش میں ہیں؟ الئبریری کارڈ ہولڈرز کے لیے مفت آن الئن ٹیوٹرنگ اور جاب   کے ذریعے مفت ہے۔
 کی چھان بین کریں۔  (Brainfuse) سرچ کوچنگ کے ساتھ ہمارا نئے لرننگ پلیٹ فارم برین فیوز 

 
گھنٹے بیرونی ڈراپ باکِسز کے ذریعے مستعار   24تمام شاخوں میں موجود  الئبریری کارڈ حاصل کرنے کے لیے، براہ کرم یہاں کلک کریں۔

پر ہمارے ورچوئل پروگراموں میں شرکت   کیلنڈر آف ایوینٹسرجسٹر کریں اور  لیے ہوئے مواد کی واپسی کی آسان سہولت سے لطف اٹھائیں۔
 ل سٹوری ٹائمز۔ پر ہفتہ وار ورچوئ  کی منصوبہ بندی کریں اور ویڈیوز سے لطف اٹھائیں، بشمول برامپٹن الئبریری یوٹیوب صفحہ

 
ِلنکڈ  ،انسٹاگرام ،ٹوئٹر ، فیس بک اور ہمیں فالو کریں یوز لیٹر کے لیے سبسکرائب کریںہماری ای میل اپ ڈیٹس اور ن  آئیں رابطہ بڑھاتے ہیں!

 پر۔  یوٹیوب اور اِن
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براہ کرم ہماری ویب سائیٹ مالحظہ   دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ تفصیالت کے لیے،آپ کی خدمت کے لیے، برامپٹن الئبریری کی تمام شاخیں 
 ۔فرمائیں

  
 اینیمل سروسز برامپٹن  

بجے تک اور بروز ہفتہ اور اتوار   10تا رات   7ستمبر کے موقع پر بند رہے گا۔ اینیمل کنٹرول پیر تا جمعہ صبح  30برامپٹن اینیمل شیلٹر 
 بجے تک سڑکوں پر موجود ہوتا ہے اور صرف درج ذیل کالوں پر ردعمل دے گا:  6:30تا شام   8اور چھٹیوں کے دنوں میں دن 

 می/جارحانہ گھریلو جانور اور جنگلی جانور کے اٹھانے کے لیے بیمار/زخ •

 جارحانہ جانور  •

 آزاد بھاگنے واال کتا •

 کتے کے کاٹنے کی تحقیق  •

 پکڑے جانے والے آوارہ کتے کو اٹھانا  •

 کسی مردہ جانور کو اٹھانا •
 

 اس اوقات کے عالوہ، اینیمل کنٹرول صرف ہنگامی حاالت کا ردعمل دے گا۔ 
 

 ہیلتھ کی جانب سے یاددہانیاں پیل پبلک 
 سے بچانے کے لیے صحت عامہ کے درج ذیل اقدامات پر عمل کریں:  19-اپنے آپ کو اور دوسروں کو کووڈ 

 ویکسین لگوائیں  •
اندرونی اور بیرونی مقامات پر اجتماعات کے دوران صوبائی رہنماء ہدایات پر عمل کریں اور مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے    •

 والے افراد ایک دوسرے سے جسمانی دوری برقرار رکھیں۔
کو الزمی ملحوظ  اگر آپ کو اپنے گھرانے سے باہر کسی شخص سے الزمی تعامل کرنا ہو، تو درج ذیل چار بنیادی احتیاطوں  •

 خاطر رکھیں: 
o 2 میٹر کی جسمانی دوری برقرار رکھیں 
o  ماسک پہنیں 
o  اپنے ہاتھ اکثر دھوئیں 
o  اگر بیمار ہوں، بیشک عالمات زیادہ شدید نہ بھی ہوں، تو گھر پر ٹھہریں 
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 سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال 
 انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca | 3426-874-905 
  

 ریجن آف پیل میڈیا کنٹیکٹ
 ایشلے ہاکنز 

 پبلک ہیلتھ  –کمیونیکشنز اسپیشلسٹ 
 آف پیلریجن 

ashleigh.hawkins@peelregion.ca416.818.4421 |  
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