
 

 

 بہار  موسم  کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن میں 19-کوِوڈ

( کی عالمی وباء کے  19-موسم گرما کی آمد کے ساتھ، سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو کورونا وائرس )کوِوڈ  – (2020اپریل  30برامپٹن، آن )
  دوران جسمانی فاصلہ بندی کی اہمیت کے متعلق یاددہانی کروانا چاہتا ہے۔ کمیونٹی میں کورونا وائرس کے پھیالٔو کو روکنے میں مدد دینے

الف ورزی  کے لیے، رہائشیوں سے درج ذیل قواعد کی پابندی کی درخواست کی جاتی ہے۔ جسمانی فاصلہ نہ رکھنے والے افراد پر ہر بار خ
( کے تحت کم از کم  EMCPAیا ایمرجنسی منیجمنٹ اینڈ سول پروٹیکشن ایکٹ ) ایمرجنسی مژرز بائی الء  19-برامپٹن کوِوڈکی صورت میں 

 تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔  100,000ور زیادہ سے زیادہ $ا $500

 راج سیلز یبہار کی صفائی اور گموسم 
شرکت  یا ان میں   لگانےسیلز   گیراج رہائشی ممکنہ طور پر بہار کی صفائی کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ سال کے اس وقت میں، 
  گیراج  کے تحت قواعد کی پابندی کے لیے، عوام کو صحت اور حفاظت کے خطرے کی وجہ سے  EMPCAں۔ کرنے کے خواہشمند ہو

استعمال شامل ہوتا ہے اور یہ سطحوں کے ذریعے کورونا وائرس   ر ان کاں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا اوسیلز کی اجازت نہیں ہے۔ ان می 
سیلز کو ایک غیر بنیادی کاروبار سمجھا جاتا ہے اور یہ عوامی اجتماعات اور  راج  ی کے پھیالٔو کا ایک غیر ضروری موقع پیدا کرتی ہیں۔ گ

سیل کے بارے میں اطالع موصول ہوئی، تو قانون نافذ کرنے واال عملہ خالف   گیراج  قریبی جسمانی فاصلے کو فروغ دیتی ہیں۔ اگر کسی 
 گا، جس کے نتیجے میں جرمانہ ہو گا۔  کاروائی کرے ورزی پر 

بیگ رکھ سکتا   یپنے گھر کے باہر کوڑے کے دو اضاف، ہر گھرانہ اپنے کوڑا اٹھائے جانے کے دن پر گاربیج ٹیگز کے بغیر ااپریل سے 20
 اور کینز کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ ڈبوں ڈاال جانا چاہیے۔  کے اندر زہے۔ اضافی کوڑے کو بیگ

اٹھائے گا۔ جن رہائشیوں نے بیگ ٹیگز خریدے ہوئے ہیں،  اضافی بیگ ملہ زیادہ سے زیادہ دو براہ کرم نوٹ کریں کہ کوڑا جمع کرنے کا ع
 ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تاحکم ثانی انہیں اپنے پاس رکھیں۔

نہیں  سے یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ بھاریں چیزیں، جو بن یا کوڑے کے بیگ میں نہیں آتیں، انہیں درج ذیل جگہوں  یہ بھی  رہائشیوں کو
 اٹھایا جائے گا: 

 ؛ سے  گھر کے باہر •
 سے؛ یا اپارٹمنٹس/کنڈومینمز میں •
 ۔ ( پر قبول کیے جائیں گے(CRCsکمیونٹی ریسائکلنگ سنٹر  •

ریں، کو کوڑے میں تلف ک گھر میں نگہداشت صحت کی دیگر فاضل اشیاءرہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ دستانوں، ماسکس اور 
 کلنگ میں۔ی نہ کہ ریسائ 

یا  ( Diabetes Canada bins)گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پورے پیل میں بڑی تعداد میں موجود ڈائیبیٹیز کینیڈا بنز  یہ بھی رہائشیوں سے
راتی تنظیموں کی عطیات چھوڑنے کی دیگر بنز پر کوئی بھی عطیہ نہ چھوڑیں، کیونکہ انہیں جمع نہیں کیا جائے گا۔ معطل شدہ وصولی  ی خ

   پر بھی ہوتا ہے۔ CRCsکا اطالق پیل کی 

پر چھوڑا   CRCsرے کو اگر یہ انتہائی ضروری ہو کہ رہائشیوں کو چیزوں کو تلف کرنے کے لیے فوًرا اپنے گھروں سے نکلنا ہو، تو کچ
 جا سکتا ہے، جہاں فاضل اشیاء تلف کرنے کی فیسوں کو تاحکم ثانی معاف کر دیا گیا ہے۔ 

 )مثاًل چولہے، فریج یا ڈش واشرز( یا بھاری چیزیں قبول نہیں کر رہیں۔ بڑے آالت موجودہ طور پر الیکٹرانکس، ٹائرز،  CRCsپیل 

میں خدمات محدود ہیں اور رہائشیوں کو معمول کی نسبت انتظار کے زیادہ وقت کی توقع   CRCsکمیونٹی اور عملے کی حفاظت کے لیے، 
 کرنی چاہیے۔
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رہائشیوں کی اوقات کار اور قابل قبول اشیاء کے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے  
centres-recycling-peelregion.ca/waste/community   کو مالحظہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ 

 پارکس اور چیری بالسمز دیکھنا 
  ہے: رہائشیوں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے، کہ انہیں سٹی کی درج ذیل امالک میں سے کسی کو بھی استعمال کرنے کی ممانعت کی گئی 

  کھیلوں کے میدان اور پارکوں میں موجود ہر قسم کی سہولتیں؛ •
 کتوں کے لیے پٹے وغیرہ کے بغیر گھومنے کے لیے پارکس؛ •
 پکنک شیلٹرز؛ •
 ، باسکٹ بال اور ٹینس کورٹس وغیرہ؛کھیلوں کے میدانآٔوٹ ڈور سپورٹس کی سہولت گاہیں اور آٔوٹ ڈور فٹنیس کے آالت بشمول  •
 اور ان کے ارد گرد کے مقامات؛ اور تفریحی مراکز  •
 پارکنگ الٹس۔  •

چیری بالسم کے اس موسم میں، رہائشیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ براہ کرم انہیں دیکھنے کے لیے دوستوں اور خاندان کے ساتھ  
مٔوثر رہیں گے۔ سٹی رہائشیوں کو  جمع نہ ہوں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے تمام پارکس بند رہیں گے اور جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات 

 میں چیری بالسمز کی فوٹیج شیئر کرے گا۔ جلد ہیاپنے گھروں سے لطف اندوز ہونے کے قابل بنانے کے لیے 

 پروگرام  بیک یارڈ گارڈن 
م سے فصلیں اور  جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات زیر نفاذ ہیں، سٹی کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام رہائشیوں کی اپنے گھر میں آرا  چونکہ

جڑی بوٹیاں اگانے اور انہیں مقامی فوڈ بینکس اور کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی 
بنانے کے لیے کہ تمام ضرورت مند افراد میں خوراک برابر تقسیم ہو، فوڈ بینکس اور تنظیموں کی جانب سے مکمل کیے جانے کے لیے  

 درخواست فارم فراہم کیا جائے گا۔  ایک

پر ای میل کر کے مفت اشیاء ضرورت )مٹی اور بیج( کی درخواست کر سکتے   BramptonGreenCity@brampton.caرہائشی 
 کرتا ہے۔  شیئراور مشورے بھی  ل وٹوری ی پر ٹ  www.brampton.ca/parksسٹی گارڈنز کی دیکھ بھال کے حوالے سے  ہیں۔

فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ ایسے کاروبار، جو کمیونٹی کے لیے بیج اور مٹی عطیہ کر سکتے  نئے درخواست دہندگان کو انتظار کی ایک  
 پر ای میل کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔  ongreencity@brampton.cabramptہیں، ان سے 

، میئر پیٹرک برأون باغبانی کے ماہر فرینک فیراجین "فرینکی فالورز" اور بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے چیئر اور سٹی کونسلر ڈٔوگ وہلینز
بھی منعقد کر رہے ہیں۔   (patrickbrownont@)پر ایک انسٹاگرام الئیو چیٹ   3:30مئی کو دن  4رخہ  کے ساتھ مو 6اور  2وارڈز 

کے لیے چیٹ میں معلومات رہائشیوں کو بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے متعلق مزید جاننے، باغبانی کے مشورے حاصل کرنے اور مزید 
 شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ 

 گھر پر تفریح 
یا ہے، جو  تفریحی سہولت گاہیں تاحکم ثانی بند ہیں، برامپٹن ریکریئیشن نے ریکریئیشن ایٹ ہوم کا آغاز کر دچونکہ سٹی آف برامپٹن کی تمام 

ب ہے، جس میں برامپٹن کے رہائشیوں کو فعال، محظوظ اور مشغول رکھنے کے لیے کئی ویڈیو اور پرنٹ ہونے  ہ ایک ورچوئل پروگرامنگ 
ورچوئل  یعنی موجود ہیں۔ تمام عمر اور دلچسپیوں کے حامل گروہوں کے لیے تین شعبہ جات میں ڈیجیٹل وسائل دستیاب ہیں:  لی وٹوری والے ٹ 

  ca/recreationwww.brampton.سرگرمیوں کے لیے  ئرز ڈیجیٹل کیفے۔ہوم ان آرٹس اینڈ کرافٹس اور سین فٹنس، ایڈوینچرز ایٹ 
  نیا مواد ہر ہفتے شامل کیا جائے گا۔  مالحظہ فرمائیں۔

کے خالف ردعمل میں کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کی سٹی کی کوششوں کے متعلق مزید معلومات کے لیے   19-کوِوڈ
www.brampton.ca/COVID19  مالحظہ کریں یاCityBrampton @   فالو کریں۔کو ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر 
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 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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