
 

 
 

 

 

سٹی آف برامپٹن، ماسک الزمی پہننے کی پابندی کے ضمنی قانون کو ختم کرتے ہوئے معموالت زندگی کو 
 بتدریج اور بحفاظت طریقے سے دوبارہ کھول رہا ہے

  

سٹی آف برامپٹن صحت اور حفاظت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معموالت زندگی کو دوبارہ کھولنے کا   –  (2022مارچ   18برامپٹن، آن )
 عمل جاری رکھے ہوئے ہے اور ہمارا عملہ آہستہ آہستہ اور محفوظ طریقے سے دفاتر اور شہر کے کام کی جگہوں پر واپس آ رہا ہے۔ 

 ماسک الزمی پہننے کی پابندی کا ضمنی قانون 

مارچ سے ختم کر دیا جائے گا۔   21میں ترمیم کر دی ہے اور یہ بروز پیر، مورخہ  مینڈیٹری ماسک بائی الء 19-برامپٹن کووڈ نےسٹی نے اپ
یہ پابندی صوبہ اونٹاریو کی جانب سے اسی تاریخ کو زیادہ تر صوبائی ترتیبات میں بھی ماسک الزمی پہننے کی پابندی کو ہٹائے جانے کے 

 مطابق ہٹائی جا رہی ہے۔ 

ت کے مراکز اور اجتماعی نگہداشت کی سہولت  صحت کی دیکھ بھال کی سہولت گاہوں، طویل مدتی نگہداشپبلک ٹرانزٹ اور انڈور ٹرمینلز، 
رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کا احترام   گاہوں جیسی منتخب شدہ ترتیبات میں ماسک پہننے  کی شرط جاری رہے گی۔

 ہے۔ کریں جو ایسے مقامات میں بھی ماسک پہننا جاری رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں، جہاں انہیں مزید ضرورت نہیں 

فیس ماسک الزمی پہننے کے ضمنی قانون کے تحت، کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کے تحفظ کے لیے پہلے تمام اندرونی عوامی مقامات  
 کو ختم ہونی تھی۔  2022پر نان میڈیکل ماسک پہننے کی پابندی تھی۔ ترمیم سے قبل، اس قانون کی مدت میعاد یکم اپریل 

 برامپٹن ٹرانزٹ 

 کے مطابق ماسک پہننے کی شرط الگو رہے گی۔ صوبے کے ضوابط   ٹرانزٹ کی تمام بسوں اور برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز میں برامپٹن 
 

ائی اور جراثیم کشی کا عمل جاری ہے اور سہولیات اور ٹرمینلز جن کی سطحیں سخت ہیں، ان کو روزانہ صاف اور جراثیم سے پاک صف 
 کیا جاتا ہے۔ 

ٹویٹر پر فالو کریں۔   bramptontransit@ بذریعہ ہمیں یا کریں مالحظہ www.bramptontransit.com سروس اپ ڈیٹس کے لیے
 ۔ پر پوچھے جا سکتے ہیں 905.874.2999کسی قسم کے سواالت برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 

 تفریح

مارچ سے شہر کے تفریحی مراکز میں داخل ہونے والے افراد کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ جو لوگ تفریحی سہولیات کا   21
 استعمال کرتے ہوئے ماسک پہننا جاری رکھنا چاہتے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ 

ھانے کی شرط کو حالیہ صوبائی ضابطوں کی روشنی میں ختم کر دیا  تفریحی مراکز میں گنجائش کی حدود اور ویکسین لگوانے کا ثبوت دک
گیا ہے۔ ریکریئیشن سنٹر رجسٹر شدہ اور ڈراپ اِن پروگراموں کے لیے کھلے ہیں۔ تفریحی مراکز میں تشریف النے کے لیے، پہلے سے 

اپنی مطلوبہ خدمات کو آن الئن خرید لیں  رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، تاہم، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ وزیٹرز اپنی آمد سے پہلے  
 کیونکہ تمام خدمات پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔

پر   ca/registerforprogramswww.brampton ،311. دستیاب پروگراموں کی چھان بین اور رجسٹر ہونے کے لیے مالحظہ کریں:
 کال کریں یا سٹی کے کسی بھی تفریح مرکز میں بذات خود تشریف لے جائیں۔

 وفود 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|51a52769c78c4742027208da091e6e75|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637832323551600778|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=5NyHPWjTOrkZngVhDI7pU6qhB/m9Nb7l8F8QL2MfYdM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|51a52769c78c4742027208da091e6e75|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637832323551600778|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=MBL8vEBj79iV9WHFS+DLExcykSKj0deArNInUSF52UU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|51a52769c78c4742027208da091e6e75|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637832323551600778|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=liiq86shnkcrEV8CC3JvhRDnkLV9/sWO3CfEIfNQJ14=&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms


 

 

مارچ کے بعد، وفود کو ذاتی طور پر  30تک تمام سٹی میٹنگز میں وفود ریموٹ طریقے سے شرکت کریں گے۔  2022مارچ  30بروز بدھ، 
 شرکت کی اجازت دی جائے گی، جس میں ریموٹ طریقے سے شرکت کا انتخاب بھی موجود رہے گا۔ 

 مالحظہ کیا جا سکتا ہے۔ پر  یہاں سٹی کی آنے والی میٹنگز کا شیڈول

 سکریننگ   19-کووڈ

شہر کی سہولت گاہوں، بشمول تفریحی مراکز میں داخل ہونے کے لیے اب پہلے سے اسکریننگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہائشیوں 
 کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اگر وہ بیمار محسوس کر رہے ہوں، تو اپنے گھر پر ہی ٹھہریں۔

شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے وبائی مرض کے دوران جسمانی طور پر دوری، اچھی حفظان صحت کی مشق کرنے اور  سٹی رہائشیوں کا 
پھیالؤ کو روکنے میں مدد کے لیے ماسک پہن کر اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ رہائشیوں کو چاہیے کہ وہ بیمار ہونے کی صورت میں گھر 

ویکسین لگوا کر اور قوت مدافع حاصل کر کے اپنی کمیونٹی کی صحت و تحفظ کو اّولین ترجیح دیتے کے خالف  19-میں ہی رہیں اور کووڈ
 مالحظہ کریں۔  ویکسین پورٹل کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے، براہ کرم صوبائی 19-رہیں۔ کووڈ

  

  

 -30- 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://www.brampton.ca/en/city-hall/meetings-agendas/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|51a52769c78c4742027208da091e6e75|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637832323551600778|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=NI1OTGo0Ph0ps9mJ/XzM+9r2j//qi9GNxiCKmWksTrU=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

