
 

 

 کی بنیاد پر شادی کے الئسنس جاری کرے گا  ییا ہمدرد فوری ے شروع کرتے ہوئے  جون س 15سٹی 

  

یا ہمدردی کی بنیادوں پر شادی کے   فوریجون کو سٹی آف برامپٹن اپوائنٹمنٹ کے ذریعے   15بروز پیر،   – ( 2020جون  10برامپٹن، آن )
طور پر شادی کے    سے سٹی کی سہولت گاہوں کی بندش کی وجہ سے، سٹی نے عارضی چ مار 16الئسنس جاری کرنا شروع کرے گا۔ 

( کی عالمی وباء کے دوران عملے اور رہائشیوں کی صحت و  19-روک دیا تھا، تاکہ کورونا وائرس )کوِوڈ ے کا کامالئسنس جاری کرن 
  سالمتی کی حفاظت کی جا سکے۔ 

یا   فوریبنیاد پر جائزہ لیا جائے گا اور درخواست دہندگان کو الئسنس دیے جانے سے پہلے   ہر درخواست کا انفرادیشادی کے الئسنس کی 
کے اختتام سے پہلے منعقد ہونے کے لیے منصوبہ شدہ شادی کی   2020ہمدردی کی شرائط کے مطابق جانچ کی جائے گی۔ سٹی جوالئی 

 تقریبات کو ترجیح دے گا۔ 

درخواست دہندگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ شادی کے الئسنس کی درخواست بذریعہ ای میل  
marriage.licence@brampton.ca جون سے شروع کرتے ہوئے، درخواستوں کی جانچ آن الئن درخواست    15مٔورخہ  پر بھیجیں۔

ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ طے  دینے کے ایک عمل کے ذریعے کی جائے گی اور ایک مرتبہ منظور ہو جانے پر، سٹی ایسے درخواست دہندگ
شادی کے الئسنس کی درخواست   ۔گا یا ہمدردی کی بنیادوں پر شادی کے الئسنس کا تقاضہ کرنے کا تعین کیا جائے  فوریکرے گا، جن کا  

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.caاور ان تبدیلیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے 

شہریوں اور عملے کی صحت و سالمتی سٹی آف برامپٹن کے لیے اولین ترجیح ہے۔ سٹی کی سہولت گاہوں میں آنے والے لوگوں کی تعداد  
فتے میں دو دن اپوائنٹمنٹس طے کی جائیں گی، جبکہ وہ کورونا وائرس کی عالمی وباء کے دوران ابھی بھی عوام  کو محدود کرنے کے لیے ہ 

 ۔گی ہے رکے لیے بند ہیں۔ اس وقت شہری تقریبات کی تنسیخ برقرار 
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 کمیونیکیشناسٹریٹیجک 
 سٹی آف برامپٹن

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=marriage.licence@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Marriage-Licences.aspx
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