
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮਅੇਰ ਦੀ COVID-19 ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਮਾਰਚ, 2020) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਖਾਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ: ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Seniors Support 

Task Force) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।  
 

ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦ ੇਕੋ-ਚੇਅਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini) ਅਤੇ ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10 ਦ ੇਰੀਜਨਲ 

ਕਾਉਂਿਲਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਰ ੱਲੋਂ (Gurpreet Dhillon) ਿੋਣਗੇ। ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਇਿ ਟੀਮ, ਉਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੀਰਲਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ 

ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਿੈ। 
 

ਇਿ ਗਰੱੁਪ, COVID-19 ਦ ੇਵਧਣ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਿੀ ਪਰਭਾਵੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ 

(Emergency Operations Centre) ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਬ੍ੀਤੇ ਕੱਲਹ ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ (Economic Support and Recovery) ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਲ 

ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ (Social Support Task Forces) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਇੱਥੇ (here) ਿੋਰ ਪੜਹੋ।  
 

ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੜੁ ੋ

ਜੋ ਲੋਕ COVID-19 ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਦ ੇਰਿਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਿਮਰਥਨ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ 
ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਕਦੇ ਿਨ: 

• ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਐਡਂ ਰਰਲੀਫ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Economic Support and Relief Task Force) - 

Covid19business@brampton.ca 

• ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Social Support Task Force) - Covid19support@brampton.ca 

• ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Seniors Support Task Force) - 

Covid19seniors@brampton.ca 
 

ਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਾਲਾਂ (FAQs), ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਬੰ੍ਦ ਿੋਣ ਬ੍ਾਰੇ 

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

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: www.peelregion.ca/coronavirus ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿਵਾਲਾ 
“ਿਾਲਾਂਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਿਟੀ ਿਾਲ ਬੰ੍ਦ ਰਿੇਗਾ, ਪਰੰਤ  ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ ਕਾਉਂਰਿਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਿੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਨਵੀਂ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗੀ ਰਕ ਅਿੀਂ ਗਰੋਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਦੀ 
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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


 

 

ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ ਰਾ ਰਧਆਨ ਦ ੇਰਿੇ ਿਾਂ। ਆਪਣ ੇਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ COVID-19 ਦ ੇਅਿਰ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਿਾਂ।” 
 

-  ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 
 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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