
 

 
 

 

 

 سے عوام کو بغیر اپوائنٹمنٹ کے   2022فروری  21سٹی آف برامپٹن 

   تشریف النے کی اجازت دے رہا ہے

سے عوام کو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آنے کی  2022فروری  21سٹی آف برامپٹن بروز پیر، – (2022فروری   9برامپٹن، آن )
 اجازت دینے کے لیے اپنی سہولیات کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔

 سٹی کی سروسز اور سہولیات 
  

 سٹی ہال کی بغیر اپوائنٹمنٹ سروسز 

بجے تک کھال رہے گا۔ اب اپوائنٹمنٹس کی   4:30بجے سے شام  8:30سٹی ہال رہائشیوں کے لیے سٹی سروسز تک رسائی کے لیے صبح 
 یہاں ضرورت نہیں رہے گی۔ اگرچہ اپوائنٹمنٹس اب بھی دستیاب ہوں گی، مگر بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی آنے کی اجازت ہو گی۔ اپوائنٹمنٹس

 بک کرائی جا سکتی ہیں۔

 
 سٹی کی کرایہ پر سہولیات 

   BOOK (2665).905.874اب ریکریئیشن سنٹر کی کرایہ کی سہولیات بکنگ کے لیے دستیاب ہیں۔ جگہ بک کرنے کے لیے، کال کریں 

 سروس برامپٹن

رجسٹریشن، پارکنگ ٹکٹ کی ادائیگیوں اور نقد رقم کے عالوہ طریقوں رہائشی سروسز کی درخواست کرنے اور تفریحی سہولیات کے لیے 
سے ٹیکس ادائیگیوں سمیت دیگر کئی مختلف امور کو مکمل کرنے کے لیے شہر بھر میں موجود سروس برامپٹن کے مقامات کو آسانی سے  

 ول کیے جائیں گے۔وزٹ کر سکیں گے۔ ان مقامات پر ادائیگیوں کے لیے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور چیک قب 

 گھنٹے  چار آسان طریقے موجود ہیں:  24دن اور روزانہ  7سروس برامپٹن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہفتے کے 

 311Brampton.ca :آن الئن مالحظہ کریں •
 برامپٹن ایپ ڈأون لوڈ کریں  311ایپ اسٹور یا گوگل پلے سے  •
 شہر کی حدود کے باہر سے(  905.874.2000ڈائل کریں ) 311برامپٹن کی شہری حدود کے اندر سے  •
 brampton.ca@311 :ای میل بھیجیں •

 www.brampton.ca اوقات کار اور مقامات کی معلومات کے لیے، مالحظہ کریں:

 کونسل کے چیمبرز میں واپسی 

فروری سے، کونسل کے ممبران ذاتی طور پر حاضری کے لیے واپس آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پانچ ممبران جبکہ بقیہ ممبران  21
 ممبران ذاتی مالقاتوں کے لیے واپس آ سکیں۔ 11ریموٹ طریقے سے شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ تعداد وقت کے ساتھ بڑھے گی تاکہ تمام 

ے سے شرکت جاری رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آنے والے مہینوں میں مزید تفصیالت کا اشتراک کیا  عوام کو ریموٹ طریقس اس وقت، 
 جائے گا جب عوامی طور پر حاضری واپس بحال کر دی جائے گی۔

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=m4sJpZ0IfU2m4SkT5wjr8/c6VriGYoAX7NzG+V0blBI=&reserved=0
mailto:311@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Contact-The-City/Pages/Welcome.aspx


 

 

 ماسک 
 

تک   2022اپریل کے الزمی فیس ماسک کے اپنے ضمنی قانون میں یکم  19-رہائشیوں کو یاد دالیا جاتا ہے کہ سٹی نے برامپٹن میں  کووڈ
 توسیع کردی ہے۔ 

 
مینڈیٹری فیس کورنگز بائی الء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک کا استعمال الزمی 

یس کوورنگز کے طور  ہے۔ اب، اسکارف، مفلر، گلوبند یا گردن گرم رکھنے والی اشیاء اور سانس لینے کے لیے والوز کے حامل ماسک کو ف
پر قبول نہیں کیا جائے گا اس کے عالوہ، ترمیم شدہ ضمنی قانون کے مطابق ماسک صرف اسی صورت میں اتارے جا سکتے ہیں جب کوئی  

 شخص کھانے پینے کے لیے مختص شدہ کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کھانا پینا چاہتا ہو۔
 

ل درآمد اور ماسک پہننے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے پر سٹی اپنے  جسمانی فاصلہ بندی، حفظان صحت کے اصولوں پر عم
 رہائشیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ 

 
 لنکس 

 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس  19-سٹی آف برامپٹن کوِوڈ •
 کے دوران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیں 19-کووڈ •
 فیکیٹ بمعہ کیو آر کوڈ اور ویریفائی اونٹیریو ایپکا اضافہ شدہ ویکسین سرٹی  19-کووڈ •
 ، اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنا19-کووڈ •
 کی ویکسینیں  19-کووڈ •

  

 -30- 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM/XI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000979/enhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=QLXuqTMsI2W5jLajKBi4nlgK7oM4shvjf87Oqe/tlX0=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=9zbcrcsN0V930WhgHJYMfLtA/ECQFmvox7fr8JNes/c=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637800428025777890|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=wbxHjOcE/Pz3B48QACQiBXSSl0C/2JqVH/CMdTMQ56w=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

