
 

 
 

 

 

برامپٹن ریکریئیشن سنٹرز اور پرفارمنگ آرٹس کی سہولت گاہوں سے ویکسین لگوانے  مارچ سے  1  ، سٹی
 کے ثبوت کی شرائط اور گنجائش کی پابندیوں کو ختم کر رہا ہے 

 
 

یکم مارچ سے، ویکسین لگوانے کے ثبوت دکھانے کی مزید ضرورت نہیں رہے گی اور برامپٹن  – (2022مارچ  1برامپٹن، آن )
کے تفریحی مراکز اور پرفارمنگ آرٹس کی سہولت گاہوں پر عائد گنجائش کی پاپندیاں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ یہ اقدامات 

 کے اعالن اور پیل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کے مطابق اٹھائے جا رہے ہیں۔  فروری 14حکومت اونٹاریوں کے 

حی مراکز یا پرفارمنگ آرٹس کے مقامات پر جانے والوں کو اب بھی اندرونی مقامات پر غیر طبی ماسک پہننے برامپٹن کے تفری 
اور جسمانی دوری پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہو گی۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سٹی کی سہولت گاہوں 

ا جائزہ خود لیں اور اگر طبیعت ناساز ہو تو گھر میں ہی کی عالمات کے حوالے سے اپن 19-میں داخل ہونے سے پہلے کووڈ
 رہیں۔ 

 تفریح 

تفریحی مراکز میں جانے کے لیے پہلے سے   ریکریئیشن سنٹر رجسٹر شدہ اور ڈراپ اِن پروگراموں کے لیے کھلے ہیں۔
دمات آن الئن خرید رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، تاہم یہ سفارش کی جاتی ہے کہ وزیٹرز وہاں پر جانے سے پہلے اپنی خ 

لیں کیونکہ تمام خدمات پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر دستیاب ہیں۔ دستیاب پروگراموں کے لیے براؤز کریں اور رجسٹر 
یا شہر کے کسی بھی تفریحی مرکز میں ذاتی  پر کال کریں 311یا   www.brampton.ca/registerforprogramsکریں:

  طور پر تشریف لے جائیں۔

 پرفارمنگ آرٹس کی سہولت گاہیں 

  کو پرفارمنگ آرٹس کے مقامات، بشمول 'دی روز'، اپنی پوری گنجائش کے ساتھ دوبارہ کھلیں گے۔ ٹکٹ خریدیں 2022مارچ  1
 www.therosebrampton.ca یا مزید یہاں جانیں:

 ماسک 

کے الزمی فیس ماسک کے اپنے ضمنی   19-کووڈ رہائشیوں کو یاد دالیا جاتا ہے کہ سٹی نے برامپٹن کی تمام سہولت گاہوں میں 
 قانون میں توسیع کردی ہے۔

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

لینے کے لیے والوز کے حامل ماسک  استعمال الزمی ہے۔ اب، اسکارف، مفلر، گلوبند یا گردن گرم رکھنے والی اشیاء اور سانس 
کو فیس کوورنگز کے طور 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۔ 

 
صلہ بندی، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد اور ماسک پہننے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے پر سٹی  جسمانی فا 

 اپنے رہائشیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1001600/ontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637817462467351258|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=nGayenu+v7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M=&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.therosebrampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637817462467351258|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=D277D8zeVb4KHCiyi4/50uKm67FPlDGxCCr2nwT2nWo=&reserved=0
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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