
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮਅੇਰ ਦੀ COVID-19 ਯਥੂ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਮਾਰਚ, 2020) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਖਾਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ: ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਯੂਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Youth Support Task Force) 

ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।  

ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦ ੇਕੋ-ਚੇਅਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10 ਦ ੇਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਿਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh) ਅਤੇ ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8 ਦੀ ਰਿਟੀ 
ਕਾਉਂਿਲਰ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams) ਿੋਣਗੇ। ਖਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਇਿ ਟੀਮ, ਉਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੀਰਲਆਂ 
ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ 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। ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਵਿੀਰਲਆਂ ਅਤੇ ਿਰਿਯੋਗ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ 

ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਿਨਾਂ ਦੀ ਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਿੈ।   

ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਇਿ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ: 

1. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਰਵੱਚ ਿਰਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਰਕਉਂਰਕ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਬੰ੍ਦ ਿਨ 

2. ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਚ ਿਿਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਾਿਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਨਾਲ 

ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ 
3. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਿਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 

ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ 
4. ਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ 

ਿਾਲਾਂਰਕ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਿਟੀ ਿਾਲ ਬੰ੍ਦ ਰਿੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਿਾਡੇ ਿਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿੀਂ ਲਗਤਾਰ ਰਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। 

ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਰਕ ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ, ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰ ਿਕੇ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਿ ਿਫ਼ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ (Economic Support) ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ (Social Support) ਅਤੇ 
ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ (Seniors Support Task Forces) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਇੱਥੇ (here) ਿੋਰ 

ਪੜਹੋ।  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FLbn0q9npPg66T0NZeo3Yi4-3DhE3W_bizJ3rQjIh9-2F40eorGOn5R3A9wBUBb0HpO4vGHELlkabrQL9Dre76k9a9UBC6k9ulrg7MkyffxNJ82K1ODi7IQHv92v740H-2FmCLvfB8Rif3BdGvIcmeqcxCSOpVCiNpOIUORmrQhHrPoDPukGC7eS3ZxaT-2B6aeeNQoQeKKIxS3C5EDbMW133NjmPIkLrFYLJZa6yNSHOFeHFelMbCD7HdPHhQcQg6o-2BPj899bE2PNidVUOSijJ02hXEyWd61Wf7kZ51Y7GjOoyyWsJyogAuRyLTuVYo2UbaMMpBh6D5uAJpk6AbhBfB9Qmj0F7EbbeCQnDtoEvRtyJLa6zmrmyr1sRR-2B4YB0IxCpR-2F5JqTocSbM-3D&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca4c89ec0d78443e404ae08d7cd044a50%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637203291037463417&sdata=cex0meUU1qYuDoy5owQfT6xZ8DI2Dj4lV%2BEvNHSTi1w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FLbn0q9npPg66T0NZeo3Yi4-3DhE3W_bizJ3rQjIh9-2F40eorGOn5R3A9wBUBb0HpO4vGHELlkabrQL9Dre76k9a9UBC6k9ulrg7MkyffxNJ82K1ODi7IQHv92v740H-2FmCLvfB8Rif3BdGvIcmeqcxCSOpVCiNpOIUORmrQhHrPoDPukGC7eS3ZxaT-2B6aeeNQoQeKKIxS3C5EDbMW133NjmPIkLrFYLJZa6yNSHOFeHFelMbCD7HdPHhQcQg6o-2BPj899bE2PNidVUOSijJ02hXEyWd61Wf7kZ51Y7GjOoyyWsJyogAuRyLTuVYo2UbaMMpBh6D5uAJpk6AbhBfB9Qmj0F7EbbeCQnDtoEvRtyJLa6zmrmyr1sRR-2B4YB0IxCpR-2F5JqTocSbM-3D&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca4c89ec0d78443e404ae08d7cd044a50%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637203291037463417&sdata=cex0meUU1qYuDoy5owQfT6xZ8DI2Dj4lV%2BEvNHSTi1w%3D&reserved=0


 

 

 
ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੜੁ ੋ

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

• ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ - Covid19business@brampton.ca 

• ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਿੋਸ਼ਲ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ - Covid19support@brampton.ca 

• ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ - Covid19seniors@brampton.ca 

• ਮੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਯੂਥ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ – Covid19youth@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 ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਿਟੀ ਿਾਲ ਬੰ੍ਦ ਰਿੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ ਕਾਉਂਰਿਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਨਵੀਂ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗੀ ਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਖਣ, ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਿਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਰਿਯੋਗ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਿਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਿ 

ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਵਕਲਪ ਿੋਣ, ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਿਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਿੋਵੇ। ਆਪਣ ੇਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤ ੇCOVID-19 ਦ ੇਅਿਰ ਨੰੂ 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 ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Covid19business@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Covid19support@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Covid19seniors@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Covid19youth@brampton.ca
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
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
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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
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