
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਕਰੋਿਡ-19 ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਲੋਕਲ ਰਿੈਟੋਰਟੈਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯਗੋ ਕਰਨ ਲਈ  

ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰਗੋਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਜ ਨ, 2020) – ਅੱਜ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਨੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਨ ੰ  
ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦ ੇਪੜਾਅ 2 ਰਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੱਤੀ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰਾਂ ਦ ੇਬ੍ਾਿਰੀ ਖੇ੍ਤਰਾਂ (ਆਉਟਡੋਰ 

ਏਰੀਆਜ) ਨ ੰ  ਖ੍ਾਣੇ ਲਈ ਖ੍ਹੋਰਲਆ ਜਾ ਿਕੇਗਾ। ਇਿ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Patio Brampton) 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਪੈਰਟਓਜ ਦਾ ਰਿਿਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਾਿਰਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 
(ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੇਰਿਜ) ਤ ੇਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ੍ਣ ਨ ੰ  ਕਾਫੀ ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾ ਦੇਿੇਗਾ। ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਿੀਂ, ਿੱਧ ਰਨਿਾਿੀ ਗਰਮੀ ਦ ੇਮੌਿਮ 

ਰਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਬ੍ਾਿਰ ਜਾ ਿਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰ ਿਕਣਗੇ।   
 

ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਰਿੱਚ ਮਿੱਤਿਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇ

ਪਰਭਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਿਾਲੀ ਰਿੱਚ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਿੈ। ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਪਰਰਮਟਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਜਲਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਿੇਗਾ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ, 1 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਤੱਕ, ਪਗਡੰਡੀ, ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀ ਦ ੇਰਕਨਾਰੇ ਦ ੇਪੈਰਟਓ ਲਈ ਫੀਿਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੀ ਦੇਿੇਗਾ।  
 

ਬ੍ਾਿਰਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ (ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੇਰਿਜ) ਦਾ ਰਿਿਤਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਦ ੋਰਿਕਲਪ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਣਗੇ: 
• ਪਰਾਈਿਟੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਿਥਾਈ ਪਰੈਟਓ ਰਿਿਤਾਰ – ਇਿ ਰਿਕਲਪ ਨਾਲ, ਨਿੇਂ ਅਿਥਾਈ ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾ ਿਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਰਕੰਗ 

ਲੌਟਿ ਿਮੇਤ, ਪਰਾਈਿੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੌਜ ਦਾ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰ ਦ ੇਪੈਰਟਓਜ ਦਾ ਅਿਥਾਈ ਰਿਿਤਾਰ ਿੋ ਿਕੇਗਾ। 
• ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਿਤੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਿਥਾਈ ਪਰੈਟਓ ਰਿਿਤਾਰ – ਇਿ ਰਿਕਲਪ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਲਈ 

ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਿਰਤਆਂ (ਪਗਡੰਡੀਆਂ) ਿਮੇਤ, ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਪੈਰਟਓਜ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾ ਿਕਣਗੇ ਜਾਂ ਪੈਰਟਓਜ ਦਾ ਰਿਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਿਕੇਗਾ। 

 

ਅਿਥਾਈ ਪੈਰਟਓਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਰਫ਼, ਿਥਾਪਤ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਖ੍ਾਣ-ਪੀਣ ਦ ੇਿੰਿਥਾਨਾਂ ਲਈ ਿੀ ਿੋਿੇਗੀ। ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਿਨਾਂ ਨ ੰ  
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿੈਧ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲਾਇਿੈਂਿ/ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਪਿੰੁਚਯੋਗ ਪਾਰਰਕੰਗ ਥਾਿਾਂ, ਪਾਰਰਕੰਗ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰੁਚ ਲਈ 

ਉਪਲਬ੍ਧ ਰਰਿਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ। ਅਿਥਾਈ ਪੈਰਟਓਜ ਰਿਿਤਾਰ, ਰਨਯਤ ਫਾਇਰ ਰ ਟ ਜਾਂ ਚੌਰਾਰਿਆਂ ਤ ੇਲੱਗੇ ਰਤਕੋਣੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ (ਿਾਈਟ 

ਟਰਾਈਐਗਂਲਿ) ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਰਥਤ ਨਿੀਂ ਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦੇ। ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬ੍ਾਰ ਦ ੇਗਾਿਕਾਂ ਲਈ, ਉਰਚਤ ਿੰਰਖ੍ਆ ਰਿੱਚ ਿਟੈਂਡਰਡ ਪਾਰਰਕੰਗ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  
ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰੱਰਖ੍ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
 

ਅਿਥਾਈ ਪੈਰਟਓ ਰਿਿਤਾਰ (Temporary Patio Expansion) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ (website) ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ। ਅਰਜ਼ੀ, ਰਿਟੀ ਦ ੇ

ਕਲਰਕ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। ਕੋਰਿਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖ੍ਆ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖ੍ਦੇ 
ਿੋਏ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮੀਰਖ੍ਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਿਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਪਰਰਮਟ ਲੈਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੇਜ (Patio Brampton page) ਤ ੇਜਾਓ। 
 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx


 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੋਰਿਡ-19 ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਮ ਰਿਕ ਬ੍ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖ੍ਆ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਿੈ। ਪੈਰਟਓ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਿੇਗਾ ਰਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਜਿੇ ਉਪਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਿਿਤ ਦ ੇਿਬੰ੍ਧ ਰਿੱਚ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੋਰ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ੍ ਿਕਦੇ ਿਨ।  
 

ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਰਰਕਿਰੀ ਿਟਰਟੈਜੀ  
 

ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਰਿੱਚ ਮਿੱਤਿਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਰਪਛਲੇ ਮਿੀਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City 

Council) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਿਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਰਦੱਤੀ ਿੀ, ਰਜਿ ਰਿੱਚ ਛੋਟੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟ ਰਰਜ਼ਮ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦ ੇਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਇਿ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦ ੇਰਿੱਿੇ ਿਜੋਂ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 
ਇਿਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੋਕਲ ਿਿਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਿਲਾਿ ਰਦੰਦੇ ਿੋਏ, ਆਪਣੀ “ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ” 

ਮੁਰਿੰਮ (“Support Local” campaign) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। 
 

ਕੋਰਿਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਿੱਲੋਂ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ 

ਜਾਂ @CityBrampton ਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। 
 

ਿਿਾਲੇ 

“ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਟੇਜ 2 ਿੱਲ ਿਧ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰਟਓਜ ਖ੍ਹੋਲ ਰਿੇ ਿਨ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ ਰਕ ਅਿੀਂ 
ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿੇਿਾ ਿਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣ ਿਾਿਤੇ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਰਿਿਤਾਰ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਨਾਲ ਿੀ, 
ਅਿੀਂ ਇਿ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੈਲਥ ਅਤੇ ਿ ਬ੍ੇ ਦ,ੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 
ਆਓ, ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਇਿ ਗਰਮੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਿੁਤ ਿਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਰਟਓਜ ਦਾ ਪ ਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਿਾਡੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਿੱਚ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਿਨ। ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਬ੍ਿਾਲੀ ਿੱਲ ਿਧ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਿੁਣ ਇਿ ਪਰਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ 
ਿੱਧ ਮਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਲੋਕਲ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ, ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਿਾਨ ੰ  ਿੱਧ ਥਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਣਗੇ, 
ਰਜੱਥੇ ਅਿੀਂ ਗਰਮੀ ਦ ੇਮੌਿਮ ਰਿੱਚ, ਨਿੇਂ ਭੋਜਨ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਪੈਰਟਓਜ ਰਿੱਚ ਅਨੰਦ 

ਮਾਣ ਿਕਾਂਗੇ।” 
- ਪਾੱਲ ਰਿਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਕੋ-ਲੀਡ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ; ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਮੈਂ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਿੀਂ, ਿਧੀ ਿੋਈ ਰਮਆਦ ਿਾਲੇ ਪੈਰਟਓ ਲਾਇਿੈਂਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 

ਤੇ ਰਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਿੀਂ ਇਿਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨ ੰ  ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਪਸ਼ਟ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, 

ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ, ਿਧੀ ਿੋਈ ਿੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਣ।”  
- ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6; ਕੋ-ਲੀਡ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ; ਰਿਟੀ 

ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਿਾਡਾ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਿਰੀ ਿਰਰਕੰਗ ਗਰੱੁਪ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿੁਰੱਰਖ੍ਆ ਨ ੰ  ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਤਰਜੀਿ ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਖ੍ਣ ਦੇ ਰਿਚਕਾਰ ਿਿੀ ਿੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦ ੇ
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ਿਰੇਕ ਫੇਜ ਲਈ ਰਤਆਰ ਰਿੀਏ। ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਦ ੇਪੈਰਟਓਜ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣਾ, ਿਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਿੱਤਿਪ ਰਣ ਕੰਮ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਿਾਂ ਰਕ 

ਇਿ ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਕਿੇ ਰਿਘਨ ਦ ੇਿੋਿੇ।” 
- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ, ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਿਰੀ ਿਰਰਕੰਗ ਗਰੱੁਪ 

 

“ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼, ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖ੍ਆ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖ੍ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ੍ਦੇ ਿੋਏ, ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਉਿ ਕੋਰਿਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਜਾਰੀ ਪਰਭਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਿਟਾਫ਼, ਪੈਰਟਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇਠ, 

ਪਰਰਮਟਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਲਈ ਪ ਰੀ ਰਮਿਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ, ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਿੇਿਾ ਦ ੇਿਕਣ।” 

- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਇਿ ਿਾਲ, ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ ਰੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਮੱੁਦਾ ਿੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਾਬ੍ਾਸ਼ੀ ਿੈ ਰਕ ਉਿਨੇ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਿਰ 

ਰਿੱਚ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਪੈਰਟਓ ਦ ੇਰਿਿਤਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਨੀਤੀ, ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਿੋਏ ਗਰਮੀ ਦੇ 
ਿੀਜਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਗਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੇਿਾ ਦੇਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਮੇਅਰ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ 

ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ।” 
- ਟੋਡ ਲੇਟਿ (Todd Letts), ਿੀ.ਈ.ਓ., ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ 
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