
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਰ ਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਹਣੋ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਿੀਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਮਾਰਚ, 2020) – ਅਿੱਜ, ਰਿਟੀ ਿਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਦ ੇਨਾਲ ਮਸ਼ ਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ (Emergency Management Team) ਦੀ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ ਤੇ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 

(Emergency Management Plan) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਹੋਣ (State of Emergency) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਿੀਤੀ।  
 

ਇਹ COVID-19 (ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿ ਬ੍ੇ (Province of Ontario) ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ 

ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਦ ੇਿਮਰਿਨ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਿਦਮ ਹੈ।  
 

ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ, COVID-19 ਦੇ ਅਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਿਾਰ ਾਈਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਲਚਿੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਗਤੀ 
ਰ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਰਿਟੀ ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਿੀ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ।  
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰ ਰਿ਼ਿ (Fire and Emergency Services) ਅਤੇ 
ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (By-law) ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (Enforcement) ਿਮੇਤ, ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਿੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰਿ ੇਜਨਤਾ ਨ ੰ  
ਿਰਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ, ਜੋ ਪ ਰੀ ਰਿਟੀ ਰ ਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇ ਾ ਪਹੰੁਚ ਨ ੰ  ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿ ਚਨਾ ਾਂ ਰਦੰਦੇ ਰਰਹਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ COVID-19  ਾਿਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਦ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 
@CityBrampton ਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾਿੱਲੋ ਿਰੋ।   
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਅਿੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, COVID-19 ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਿਾਰ ਾਈਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਲਚਿੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨ ੰ  
 ਧਾ ਿੇ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਿੀ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਿਮਰਿਨ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਲਈ ਹਰ ਼ਿਰ ਰੀ 
ਿਦਮ ਚੁਿੱ ਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਟੀ ਅਰਜਹਾ ਿਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿੋਈ ਿਿਰ ਬ੍ਾਿੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱਡੇਗੀ। ਇਿ ਰ ਿੱਚ ਿਾਡੀ ਿਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰ਼ੰਿਮੇ ਾਰੀ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਰਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇ

ਇਿ ਿਮੇਂ ਘਰ ਰ ਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਅਿੀਂ ਇਿਿੱ ਠੇ ਇਿਦਾ ਮੁਿਾਬ੍ਲਾ ਿਰਾਂਗੇ।” 
 

ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਿਟੀ ਦ ੇਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਰ ਿੱ ਚ, 13 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਪਿੱਧਰ 2 ਤ ੇਿਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰਰਿਪਾਂਿ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਿੀਤੀ 
ਿੀ, ਰਜਿਨ ੰ  17 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਪਿੱਧਰ 1 ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਦਰਲਆ ਰਗਆ ਿੀ। ਅਿੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਇਿ ਿਰਿਤੀ ਨਾਲ ਪਰਭਾ ੀ ਤੌਰ 

ਤ ੇਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਰਤੀਰਿਰਰਆ ਿਰਨ ਦੀ  ਾਧ  ਫੁਰਤੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿ ਰਿਟੀ ਇਿ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਜਨਤਾ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਨ ੰ  ਰਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।” 
 

ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਿ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

 

ਰਲੰਿ 

• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19 (City of Brampton COVID-19) 

• ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਿ ਹੈਲਿ – ਨੋ ਲ ਿੋਰੋਨਾ ਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) (Peel Public Health – Novel Coronavirus) 

(COVID-19) 

• ਪਰੋਰ ੰਿ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ: ਰਮਰਨਿਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਿ – ਨੋ ਲ ਿੋਰੋਨਾ ਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) (Province of Ontario: 

Ministry of Health – Novel Coronavirus) (COVID-19) 
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ਿਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਿਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਿਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਿਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਿੇ ਿਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਿਰਰਸ਼ਤ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਿ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਿਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

  

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਿ  

ਮੋਰਨਿਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਿ ਿਰਮਉਰਨਿੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

 
 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
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

