
 

 
 

 

 

  2022برامپٹن میں وکٹوریا ڈے  

  مئی کو آ رہا ہے۔  23اس سال، وکٹوریا ڈے بروز پیر،  – (2022مئی  17برامپٹن، آن )

تمام ضروری اور فوری نوعیت کی خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ٹریفک سروسز، بائی الء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، 
  سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔سیکورٹی 

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

311@brampton.ca 24/7ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پیل کے ہر قسم کے معامالت کے لیے  پر ایک ای میل بھیج سکتے ہیں۔  

    دستیاب ہیں۔

  فائر ورکس کی سیفٹی 

پٹن میں ذاتی امالک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی  وکٹوریہ ڈے سال کے ان چار مواقع میں سے ایک ہے، جن کے دوران برام
  کی اجازت ہے۔ ضمنی قانون کے تحت، آتش بازیوں کی کینیڈا ڈے، ڈیوالی اور نیو ایئرز ایوو پر بھی اجازت ہے۔

  
فٹ( سے کم دور جاتی ہیں )مثال فأونٹینز، ویلرز، گرأونڈ   10چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہینجب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر )

  سپنرز، سپارکلرز(۔ یہ تقریباً برامپٹن ٹرانزٹ بس یا باسکٹ بال کی ِرنگ کی اونچائی تک جاتی ہیں۔
  

ائیڈ واکس، سٹی پارکس  دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازیاں برامپٹن میں ممنوع ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ سڑکوں، س
  کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی امالک پر آتش بازیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 

  
  نجی امالک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر الزمی عمل کرنا چاہیے:

  دستیاب ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔پانی کا ایک برتن یا ہوز الئین        •
  کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے عالوہ کوئی دیگر آتش بازی نہ جالئیں یا پکڑیں نہیں۔       •
  آتش بازی کو کبھی بھی دوسروں پر نہ پھینکیں یا رخ نہ موڑیں۔       •
  ے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈہ ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں۔سپارکلرز کو استعمال کرنے ک       •
  آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔       •

  

سے پہلے  ہر سال، آتش بازیوں کے فروخت کنندگان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آتش بازیاں فروخت کرنے کا الئسنس حاصل کرنے 
سٹی کی جانب سے تربیت حاصل کریں۔ سٹی نے فروخت کنندگان کو بھی آن الئن تربیت کی پیشکش کی تھی۔ وکٹوریہ ڈے کے لیے کسی قسم  

کے فائر ورکس الئسنس جاری نہیں کیے گئے۔ اگر رہائشی اسٹورز یا برامپٹن میں دیگر کسی جگہ پر آتش بازیاں فروخت ہوتے دیکھیں، تو  
  پر دیں۔ 905.874.2000پر یا )اگر برامپٹن سے باہر ہوں، تو(  311ش کی جاتی ہے کہ وہ اس کی اطالع  ان سے گزار 

مالحظہ   www.brampton.ca/fireworksآگ سے تحفظ اور اس بارے میں ضمنی قوانین کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے 
   کریں۔

  برامپٹن ٹرانزٹ

ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کأونٹرز بند ہیں۔ کنٹیکٹ سنٹر  برامپٹن ٹرانزٹ، وکٹوریہ ڈے پر اتوار/چھٹی کے شیڈول کے مطابق کام کرے گی۔
  بجے تک معاونت کے لیے دستیاب رہے گا۔ 9تا شام   7صبح 
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بسوں  کے مطابق ماسک پہننے کی شرط الگو رہے گی۔صوبائی ضوابط  مینلز میں برامپٹن ٹرانزٹ کی تمام بسوں اور برامپٹن ٹرانزٹ ٹر 
میں صفائی اور جراثیم کشی کا عمل جاری ہے اور سہولیات اور ٹرمینلز جن کی سطحیں سخت ہیں، ان کو روزانہ صاف اور جراثیم سے 

  پاک کیا جاتا ہے۔
  

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

  برامپٹن پارکس

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

  مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/parksبراہ کرم 

  برامپٹن ریکریئیشن

 
دیکھے   یہاںچھٹی کے اوقات  برامپٹن کے تفریحی مراکز وکٹوریہ ڈے کے موقع پر کام کے تبدیل شدہ اوقات کے مطابق کھلے رہیں گے۔

مئی کو موسم کے لیے دوبارہ کھلنے والے   21شہر بھر میں سپلیش پیڈ موسم کی صورت حال کے مطابق بروز ہفتہ، مورخہ   ہیں۔ جا سکتے

 دیکھیں۔ یہاں ر آپریشنل اسٹیٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں۔ سپلیش پیڈ کے مقامات، اوقات کار او

پر  www.brampton.ca/recreation معلومات کے لیےتفریحی مراکز، دستیاب پروگراموں، رکنیت اور مزید بہت کچھ کے بارے میں 
    ۔جائیں

 برامپٹن الئبریری

   مئی کو بند رہیں گی۔  23مئی اور بروز پیر،  22وکٹوریہ ڈے کے موقع پر برامپٹن الئبریری کی شاخیں بروز اتوار، 

www.bramptonlibrary.ca  پر ای بُکس اور آڈیو بکس لینے، ٹیلی ویژن اور فلمیں چالنے، تعلیمی، تخلیقی اور پیشہ ورانہ ڈیجیٹل لرننگ

تقریبات  ۔ ہمارے لیے ہمارے ساتھ آن الئن طور پر شامل ہوںکے  وسیع رینج تک رسائی حاصل کرنے اور مزید بہت کچھ پلیٹ فارمز کی

کے ذریعے تمام عمروں اور دلچسپیوں کے حامل افراد کے لیے ورچوئل، برانچ کے اندر اور ڈراپ اِن پروگراموں کے لیے   کے کیلنڈر 

اور   iOSاور  ںپر فالو کری ِلنکڈ اِن اور  انسٹاگرام ،ٹویٹر  ،فیس بک یںہم ۔ہمارے ای میل اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں سٹر ہوں اور رج
ہماری ایپ کے بارے میں مزید تفصیالت کے لیے یہاں کلک   ڈاؤن لوڈ کرنا یقینی بنائیں۔کو  موبائل ایپ  کی 'گوگل پلے' پر برامپٹن الئبریری

  مالحظہ کریں۔ کرنے کے لیے یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے، ہماری ویب سائٹ ہمارے عملے کے ساتھ الئیو چیٹ اور  کریں۔

  سروسزبرامپٹن اینیمل 

بجے تک اور ہفتہ، اتوار اور   10سے رات  7اینیمل کنٹرول پیر سے جمعہ صبح  برامپٹن اینیمل شیلٹر وکٹوریہ ڈے کے موقع پر بند رہے گا۔
بجے تک  سڑک پر موجود ہوتا ہے۔ اس اوقات کے عالوہ، اینیمل کنٹرول صرف  6:30سے شام  8چھٹیوں کے دنوں کے دوران دن صبح  

  ہنگامی حاالت کا ردعمل دے گا۔

  وکٹٔوریہ ڈے ویک اینڈ کے حوالے سے پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے یاددہانیاں

ہماری کمیونٹی میں گردش کرتا رہتا ہے، لٰہذا یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحت عامہ کے اقدامات پر عمل درآمد کرنا ہی   19-چونکہ کووڈ

فیصد مٔوثر نہیں ہے  100کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے کوئی بھی چیز اپنے طور پر  19-کووڈ وائرس کے خالف ہمارا بہترین دفاع ہیں۔
عمل درآمد کو یقینی بنانا ہی ہمیں بہترین تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ تحفظ کے اقدامات میں درج ذیل شامل  لیکن صحت عامہ کے اقدامات پر 

  ہیں:
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  ویکسین لگوانا۔       •
  بیمار ہونے پر گھر میں رہنا۔       •
  اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھونا۔       •
  پر عمل کرنا۔کھانسی اور چھینکوں کو ڈھانپ کر سانس کے مناسب آداب        •
   ضرورت پڑنے پر اعلٰی معیار کا ماسک استعمال کرنا۔       •

ویکسین کیسے اور کہاں پر بک کرائی جا سکتی ہے، کے بارے میں مزید معلومات کے   19-پیل میں اپنی کووڈ
 کے تحتکے منصوبے  اونٹاریو کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے مالحظہ کریں۔ /peelregion.ca/coronavirus/vaccine لیے

  ۔رکھیں صوبائی رہنماء ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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