
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਰਿਜੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰਿਆ 

 ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਿਯਗੋ ਦੀ ਬ੍ਨੇਤੀ ਕੀਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (8 ਅਪਰੈਲ, 2020) – ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ COVID-19 

(ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਦਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ। ਇਿ, 

ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਯੋਗ, ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੱੁਿ ਭ ਰਮਕਾਵਾਂ ਰਨਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਕੇ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
 

ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਸ ਵੱਲੋਂ ਸ ਬ੍ੇ ਨ ੰ  ਰਲਿੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰਸਟੀ, ਇਿ ਪਰਸਤਾਵ 

ਪ ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਾਊਨਰਸ਼ਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਰਕ ਉਿ ਵੀ ਓਨਟੈਰੀਓ 

ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਿ ਿੈਲਥ (Ontario Minister of Health) ਅਤੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਆਿ ਓਨਟੈਰੀਓ (Premier of Ontario) ਨ ੰ  ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ। 
 
   

ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟ ਲ ਬ੍ਾਰੇ ਕੱਲਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਟ ਲ ਨਾਲ, 

ਇੰਪਲਾਇਰ (ਰਜਵੇਂ ਿਸਪਤਾਲ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਮੱੁਿ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਯੋਗ ਕੁਸ਼ਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਿੋਵੇਗਾ। 
ਕਾਉਂਰਸਲ ਸਮਝਦੀ ਿੈ ਰਕ COVID-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਇਿ ਬ੍ੇਿੱਦ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕਦਮ ਿੈ।  
 

24 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ (Emergency Management Team) ਦੀ ਰਸਿਾਰਰਸ਼ ਤੋਂ 
ਬ੍ਾਅਦ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ, ਰਸਟੀ ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (Emergency Management Plan) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਰਸਟੀ ਆਿ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਰਥਤੀ (State of Emergency) ਘੋਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਸਟੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਿਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਰਿਆ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਬ੍ੇਜੋੜ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਿੀ ਿੈ।  
 

ਰਲੰਕ 

• 24 ਮਾਰਚ, 2020 – ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ (March 24, 2020 

– City of Brampton declares State of Emergency in response to COVID-19) 

• 7 ਅਪਰੈਲ, 2020 – ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (April 7, 2020 – City of Brampton 

update on response to COVID-19) 
 

ਿਵਾਲੇ 

 

“ਪ ਰੇ ਸ ਬ੍ੇ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ, ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਰਿਆ ਰਵੱਚ ਅਰਜਿੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਿਨ, ਜੋ ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਿਨ। 
ਉਿ ਸਾਰੇ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵੱਚ, ਿਰੰ ਟਲਾਈਨਾਂ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿਨ ਅਤੇ ਇਛੁੱ ਕ ਿਨ। ਰਕਉਂਰਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਪਾਰਜਰਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਰਿਆ ਵਧ ਰਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿਨਾਂ ਪਰਰਤਭਾਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ – ਇਿ 

ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਿੈ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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"ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਤ ਰਵੱਚ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿੈ। ਿੁਣ ਅਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਿੋਰ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬ੍ੁਲਾ ਰਿੇ ਿਾਂ। 
ਜੋ ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਉਿ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਿਨ ਪਰੰਤ  ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਮਦਦ 

ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ, ਯੋਗ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਨਿੀਂ, ਬ੍ਲਰਕ ਮੱੁਿ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇ

ਕੇ ਮੌਜ ਦਾ ਿੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।" 
 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8, ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 
 

-30- 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਿਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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