
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮਅੇਰ ਦੀ COVID-19 ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਿਪਰੋਟ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ  
ਅਤੇ ਿਸ਼ੋਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਰਿਜ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਮਾਰਚ, 2020) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton Council), ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵਿੱਚ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) 

ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਰਿੀ ਿੈ। ਅਿੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿਿਾਨਕ ਅਰਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ 

ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਦ ੋਖਾਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ: ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ 

(Economic Support and Recovery Task Force) ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Social Support Task 

Force) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁਿੱ ਪ, ਪਰਭਾਵੀ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਿੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ (Emergency 

Operations Centre) ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

ਮਅੇਰ ਦੀ COVID-19 ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ  

ਇਿ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦ ੇਕੋ-ਚੇਅਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6 ਦ ੇਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਅਤੇ ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਰੀਜਨਲ 

ਕਾਉਂਿਲਰ ਪਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente) ਿੋਣਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਾਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ 

ਦੇਣ ਦ ੇਉਪਾਅ ਕਰਨਾ, ਇਿ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੀ ਰਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿੋਵੇਗੀ।  

ਕਾਉਂਰਿਲ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown BIA) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade) ਿਮੇਤ, ਿਿਾਨਕ 

ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਇਿਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।  

ਮਅੇਰ ਦੀ COVID-19 ਿੋਸ਼ਲ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ  

ਇਿ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦ ੇਕੋ-ਚੇਅਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਅਤੇ ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਰੀਜਨਲ 

ਕਾਉਂਿਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman) ਿੋਣਗੇ। ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਿਮਾਰਜਕ ਿਰਿਯੋਗ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗੀ। ਇਿ ਦੇਖੇਗੀ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਘਰ ਿੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਨਾਲ ਿੀ ਇਿ ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਵਾਿਤੇ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਮੁਤਾਰਬ੍ਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।  

ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਾਲਾਂ (FAQs), ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਬੰ੍ਦ ਿੋਣ ਬ੍ਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵੈਬ੍ਿਾਈਟ: www.brampton.ca/covid19 ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੈਲਿ ਵਿੱਲੋਂ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: www.peelregion.ca/coronavirus ਤ ੇਜਾਓ। 

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cf31d433df86e4148062108d7c9ee5f75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637199897944257448&sdata=1754btEol1q4SvwQlyqPYvEZa1AFA3Z5cMIu6bsFQ8g%3D&reserved=0


 

 

ਿਵਾਲਾ 
 

“ਿਾਲਾਂਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਿਾਲ ਬੰ੍ਦ ਰਿੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਉਂਰਿਲ 

ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਿਾਨਕ ਅਰਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਆਪਣ ੇ

ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਅਿਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿਾਂ।” 
 

-  ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

