
 
 

 

 

 کے ردعمل میں برامپٹن سٹی ہال اور سہولت گاہوں کی بندش میں تاحکم ثانی توسیع کر دی گئی ہے  19-کوِوڈ
 

پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ اور اپنے رہائشیوں اور مالزمین کی حفاظت کے لیے،   – (2020مارچ  27برامپٹن، آن )
( کے پھیالٔو کو روکنے میں مدد دینے کے لیے سٹی ہال اور سٹی آف برامپٹن کی دیگر تمام سہولت گاہیں بند رہیں 19-کورونا وائرس )کوِوڈ

 گی۔
 

 سٹی کی سہولت گاہوں کی بندش 
 

 تمام سہولت گاہیں، بشمول سٹی ہال، تفریحی اور کمیونٹی سنٹرز اور برامپٹن الئبریری کی شاخیں تاحکم ثانی بند رہیں گی۔سٹی کی 
 

گھنٹے کی البی )ایلیویٹر، پارکنگ ٹکٹ مشین اور چیک ڈراپ باکس کے قریب( کھلی رہے گی اور اس کی کثرت سے   24سٹی ہال میں 
 نگرانی کی جاتی رہے گی۔ 

 
 جانب سے منعقد کی جانے والی تقریبات  سٹی کی 

 
ہیں۔ سٹی کی سہولت گاہوں میں کمیونٹی کی جانب سے  کی جاتی سٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی تمام تقریبات تاحکم ثانی منسوخ 

 منعقد کی جانے والی تمام تقریبات بھی تاحکم ثانی منسوخ ہیں۔
 

 تفریحی پروگرام 
 

ہیں۔ کریڈٹس کو   کر دی گئی تاحکم ثانی منسوخ  ہ پر دی جانی والی سہولت گاہیں بھیای کر پروگراموں کے لیے تمام تفریحی پروگرام اور  
 پر رابطہ کریں۔ @brampton.carecconnectsخودکار طریقے سے اکأونٹس میں ڈال دیا جائے گا۔ براہ کرم مزید معلومات کے لیے 

 
 دی روز برامپٹن 

 
دی روز  اس کے عالوہ،  والی تمام جگہوں پر طے شدہ تمام تقریبات منسوخ یا مٔوخر شدہ ہیں۔ کے مظاہروں سٹی آف برامپٹن کی فنون

  مظاہرے، بھی منسوخ یا مٔوخر کر دیے گئے ہیں۔ فنون کے کے بقیہ حصے، بشمول مئی میں ہونے والے  سیزن 2020-2019پریزینٹس 
  ۔تاحکم ثانی عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے  بھی  جگہوں کو تمام والی  کے مظاہروں  فنون

  
پر   boxoffice@brampton.caمالحظہ کریں یا باکس آفس سے  www.therosebrampton.caمزید معلومات کے لیے، براہ کرم  

  رابطہ کریں۔
 
 

 بنیادی خدمات 
 

کورٹس   POAتمام بنیادی خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، برامپٹن ٹرانزٹ، ٹریفک سروسز، بائی الء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، 
 کام جاری رکھیں گی۔ اپنا اور سیکورٹی سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق 

 
 ہو سکتا ہے۔  ہی ے بند ہے اور گود لینے اور واپس حاصل کرنے کا عمل صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے برامپٹن اینیمل شیلٹر عوام کے لی  

 
عدالتی انتظامیہ کے سپروائزرز قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی جانب سے قانونی دورانیہ وقت کے مطابق مقدمات کے اندراج کو قبول  

کریں گے۔  اس مقصد کے لیے سہولت گاہ کے مرکزی داخلی راستے پر ایک ڈراپ باکس  کرنے کے لیے روزانہ محدود گھنٹوں کے لیے کام 
 دستیاب ہے۔ اگر ضرورت ہو، تو یہ عوام کی جانب سے اندراج کے لیے دستیاب ہے۔ 
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اور سیٹوں کو   ٹھوس سطحوںاپنے مالزمین اور رہائشیوں کی صحت کی حفاظت کے لیے، سٹی نے بسوں، سہولت گاہوں اور ٹرمینلز میں 
 کی شرح بڑھا دی ہے۔  کے عمل صاف کرنے اور جراثیم سے پاک کرنے

 
 کے ردعمل میں ہنگامی حالت کا اعالن  19-کوِوڈ

 
کو سٹی کونسل کے ساتھ مشاورت کے بعد اور سٹی کی ایمرجنسی منیجمنٹ ٹیم کی سفارش پر، میئر پیٹرک برأون نے سٹی   2020مارچ  24

کے اثرات کو روکنے   19-کے ایمرجنسی منیجمنٹ پالن کے تحت سٹی آف برامپٹن میں ہنگامی حالت کا اعالن کر دیا۔ یہ اعالن سٹی کو کوِوڈ 
قدامات اٹھاتے ہوئے زیادہ لچک اور رفتار فراہم کر کے ہنگامی ردعمل کی موجودہ کوششوں میں معاونت  کرنے کے لیے افراہم میں مدد 

 فراہم کرے گا۔ 
 

رونا وائرس کو نہایت سنجیدہ سمجھتا ہے اور پیل پبلک ہیلتھ کی ہدایات و تجاویز پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھے  وسٹی آف برامپٹن ک
پر دستیاب ہے۔ سٹی اس صورتحال کی نگرانی جاری رکھے گا اور   www.peelregion.ca/coronavirusت گا۔ بالکل تازہ ترین معلوما 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/COVID19مزید معلومات دستیاب ہوتے ہی فراہم کرتا رہے گا۔ اپ ڈیٹس کے لیے، براہ کرم 
 
 

 -30- 

 

 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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