
 
 

 

 

 سٹی آف برامپٹن کے تفریحی مراکز کے لیے ویکسین لگوانے کے ثبوت کے بارے میں اپ ڈیٹ 
  

سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام وزیٹرز کے  12یکم نومبر سے پیل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کے مطابق  – (2021اکتوبر  19برامپٹن، آن )
 لیے ویکسین لگوانے کا ثبوت دکھانا الزمی ہو گا۔ 

 
اکاران اس کا اطالق تفریحی مراکز میں موجود تمام شرکاء اور تماشائیوں پر بھی ہو گا، جن میں نوجوان، کوچز، انسٹرکٹرز، نگہداشت کنندگان، رض 

ٹ دیگر میونسپلٹیوں کے مطابق کی جا رہی ہے اور اس سے پیل کی فعال یوتھ اسپورٹس کمیونٹی کے تحفظ اور گیم کے اہلکارشامل ہیں۔ یہ اپ ڈی 
 میں مدد ملے گی۔  

 
 ویکسین لگوانے کے طریقوں کا قابل قبول ثبوت 

 
 ثبوت قابل قبول ہوں گے۔برامپٹن ریکریئیشن میں ذاتی شناخت کی ایک علیٰحدہ دستاویز کے عالوہ، ویکسین لگوانے کے درج ذیل طریقوں کے 

 
1-833-سے یا پرووینشل ویکسین بکنگ الئن کو  پرووینشل بکنگ پورٹل : یہ صوبے کی آن الئنویکسین کی مدافعت کے ثبوت کی رسید .1

  پر ٹیلیفون کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 943-3900
 

سے  پرووینشل بکنگ پورٹلیہ  اونٹاریو کی جانب سے سرکاری کیو آر کوڈ کے ساتھ  ویکسین کا اضافہ شدہ ڈیجیٹل رسید سرٹیفکیٹ:  .2
 ۔یںا سکتی ہ حاصل کی ج یہاں سےمزید معلومات  اصل کیا جا سکتا ہے۔ح

 
براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ عملہ جلد از جلد اسکریننگ کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے آپریشنل ضروریات کا جائزہ لینا جاری رکھے گا۔ ہم  

کے لیے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی سرگرمی کے لیے  جلدی پہنچنے کا منصوبہ بنائیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ضروری جانچ پڑتال 
 مناسب وقت دستیاب ہو۔ ہم اس کڑے وقت کے دوران آپ کے صبر کی تعریف کرتے ہیں۔ 

 
 استثٰنی 

 
وہ افراد جو کسی طبی مجبوری کی وجہ سے ویکسین نہیں لگوا سکتے انہیں ڈاکٹر کے نوٹ کے ساتھ داخلے کی اجازت ہو گی جس میں واضح 

  ویکسینیشن سے چھوٹ کی نشاندہی کی گئی ہو۔ 19-طور پر کووڈ
 

 منفی ٹیسٹ کے ثبوت کو مکمل ویکسینیشن کے ثبوت کے متبادل کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔  19-براہ کرم نوٹ کریں کہ کووڈ
 

 ویکسین لگوائیں 
 

کرنے کے حوالے  سے مزید معلومات کے لیے، براہ کرم  اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹی کو محفوظ بنائیں۔ ویکسین لگوانے، بشمول اپوائنٹمنٹ بک 
 پر مالحظہ کریں۔   یہاں ریجن آف پیل کی ویکسینیشن سائیٹ 

 
پر کال   311پر ایک ای میل بھیجیں یا سٹی آف برامپٹن کے اندر سے  recreation@brampton.caعمومی استفسارات کے لیے، براہ کرم 

 پر( 905.874.2000)یا باہر سے کریں 
 

 کلک کریں۔ یہاں  کے خالف کاروائی کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے  19-سٹی کی جانب سے کووڈ 
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 میڈیا کنٹیکٹ

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid19.ontariohealth.ca/&data=04|01|nina.jakovljevic@brampton.ca|3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637702513918942455|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2+dF5VBzkDPUy1zGg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid19.ontariohealth.ca/&data=04|01|nina.jakovljevic@brampton.ca|3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637702513918942455|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2+dF5VBzkDPUy1zGg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/proof-covid-19-vaccination%23enhanced-vaccine-certificates-with-qr-codes&data=04|01|nina.jakovljevic@brampton.ca|3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637702513918952413|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Nq+RX57ReLqViKt2uUecqaa0HYQ5iteDkmrEgVJ75y8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/&data=04|01|nina.jakovljevic@brampton.ca|3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637702513918962369|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Wid1GoslbS2RUMQ/v03poZsNGNMcGUXZIKjSCkVXH4o=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/&data=04|01|nina.jakovljevic@brampton.ca|3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637702513918962369|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Wid1GoslbS2RUMQ/v03poZsNGNMcGUXZIKjSCkVXH4o=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/&data=04|01|nina.jakovljevic@brampton.ca|3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637702513918962369|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Wid1GoslbS2RUMQ/v03poZsNGNMcGUXZIKjSCkVXH4o=&reserved=0
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 پرابجوت کینتھ  
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905  
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