
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ COVID-19 ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ  

ਹਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਿਤੇ $100,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜਰੁਮਾਨੇ ਦਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਪਾਿ ਕੀਤਾ 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (31 ਮਾਰਚ, 2020) – ਅੱਜ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਦ ੇਬ੍ਚਾਅ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੇਜਰਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) ਤ ੇਦਿਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। 
ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਨੇ ਿਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਉਹ 25 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ ੰ  ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਿਾਿ ਮੀਰਟੰਗ (Special Meeting) 

ਰਵੱਚ ਿੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਮਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ।  
ਨਵਾਂ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਰਜਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਰਵਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $500 ਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $100,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮਉਰਨਰਿਪਲ ਰਵਧਾਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

 

• ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਕਿੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਤੋਂ 2.0 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਿਣ ਤੋਂ ਵਰਜਤ ਕਰਨਾ (ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ, 

ਰਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ); 

• ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ , ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  2.0 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ਰ ਬ੍ੈਠਣ ਜਾਂ ਿੜਹੇ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰਕ 

ਿੰਿਥਾਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬ੍ਾਹਰ (ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਰਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ); 

• ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਰਲਿੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਰਵੱਚੋਂ ਰਕਿੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਤ ਕਰਨਾ:   
o ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਰਵੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ;  

o ਰਬ੍ਨਾਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰ੍ਨਹੇ  ਕੁੱ ਰਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ (ਡੌਗ ਪਾਰਕ); 

o ਰਪਕਰਨਕ ਸ਼ੈਲਟਰ; 

o ਿਾਰੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਰਫਟਨੈਿ ਉਪਕਰਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡਿ, 

ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ ਅਤੇ ਟੈਰਨਿ ਕੋਰਟਿ; 

o ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ; ਅਤੇ 
o ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟਿ। 

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿ ਚਨਾਵਾਂ ਰਦੰਦੇ ਰਰਹਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਇਹ COVID-19 ਵਾਿਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਿਰਲਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰਵੱਚ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/COVID19 ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
@CityBrampton ਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।   

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

ਿੰਿਪੇ ਤੱਥ 

• 25 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ ੰ  15,708 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ COVID-19 ਟੈਲੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ (COVID-19 Tele Town Hall) ਰਵਿੇ, 76 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਰਿਆ ਿੀ ਰਕ ਉਹ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਨਾ ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਿਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 
ਿਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

• 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ ੰ , ਓਨਟੈਰੀਓ ਿ ਬ੍ੇ (Province of Ontario) ਨੇ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਦੱਰਿਆ ਿੀ ਰਕ ਉਿਨੇ ਅਰਜਹਾ ਕਨ ੰ ਨ ਪਾਿ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਦ ੇਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਲਾੱ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਨ ੰ , ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਂ ਰਿਰਵਲ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (Emergency 

Management and Civil Protection Act) ਦ ੇਅਧੀਨ, ਿ ਬ੍ੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਿ ਕੀਤੇ ਰਵਧਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।  
• 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਿਾਰੇ 500+ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਿ ਤੱਕ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰ੍ਦ ਕਰ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
• ਹੁਣ ੇਰਜਹੇ, COVID-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਰਵੱਚ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਬ੍ਨਾਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਨਯਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨ ੰ ਨ ਪਾਿ ਕੀਤਾ 

ਰਗਆ ਿੀ। 
o ਜੇਕਰ ਰਨਵਾਿੀ ਕਨ ੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਕਿੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਦੀ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਬੰ੍ਦ ਹਨ (ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ੇਇਕੱਠ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੰ  311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਲਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਅਫ਼ਿਰ 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਅਰਧਕਾਰੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਉਰਚਤ ਹੋਣ ਤ ੇਿਬੰ੍ਰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਿਕਦਾ 
ਹੈ। 

o ਜੇਕਰ ਰਨਵਾਿੀ ਕਨ ੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਕਿੇ ਬ੍ਾਰ ਜਾਂ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਰਜਹੇ ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਿਥਾਨ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਨ ੰ  905.799.7700 ਤ ੇਰਰਪੋਰਟ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਹੁਣ ਿਾਿ ਤੌਰ ਤ।ੇ ਿਾਡੇ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ 

COVID-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨ ੰ  ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ 

ਲਈ, ਰਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ COVID-19 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੇਜਰਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੇਜਰਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਲਾਗ  ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼, COVID-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਿਕੇਗਾ। ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਦਾ ਬ੍ਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

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

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

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
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