
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ COVID-19 ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਾਰੇ ਪਾਰਕ ਬੰ੍ਦ ਕੀਤ ੇ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਮਾਰਚ, 2020) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ COVID-19 (ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਗਲੇ 

ਨੋਰਟਿ ਤਿੱਕ, ਿਾਰੇ 500+ ਪਾਰਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰ੍ਦ ਕਰ ਰਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 

ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ  

• ਰਬ੍ਨਾਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰ੍ਨਹੇ  ਕੁਿੱ ਰਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ (ਡੌਗ ਪਾਰਕ)  

• ਿਾਰੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਰਫਟਨੈਿ ਉਪਕਰਨ  

• ਰਪਕਰਨਕ ਸ਼ੈਲਟਰ  

 

ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਤ,ੇ ਪਾਰਕ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣ ਦ ੇਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਰ ਿੱਚ ਇਕਿੱਠ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ  ਾਿਤੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ 

ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਪਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੰ੍ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।   
 

ਰਕਿੇ  ੀ ਿਮਿੱ ਰਿਆ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨ ਾਿੀ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ (Security Services) ਨ ੰ  905.874.2111 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ 

ਿਕਦੇ ਹਨ।   
 

ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਕ COVID-19 ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, www.brampton.ca/COVID19 

ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ, ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਿਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਅਿੀਂ COVID-19 ਨ ੰ  ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਿੰਭ  ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ। 
ਇਿ  ਾਇਰਿ ਦ ੇਚਿੱਕਰ ਨ ੰ  ਤੋੜਨ ਲਈ, ਿਾਨ ੰ  ਠੋਿ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਰਕ ਰਨ ਾਿੀ ਇਿ ਿਰਥਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨ ੰ  ਅਤੇ 
ਇਿ ਿਮੇਂ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰ ਰ ਿੱਚ ਰਰਹਣ ਦ ੇਮਹਿੱਤ  ਨ ੰ  ਿਮਝਣ।”  
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੰ੍ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਿ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਿਾਡੀ 
 ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਇਿੱਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਰਥਤੀ ਦਾ ਰਨਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 

ਉਿਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।”  
- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

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

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

