
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਦੇ ਬੰਦ ਹਣੋ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਿੱਦ ਹਣੋ ਦਾ ਿਮਾਂ  ਧਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ੇਾ ਾਂ  
ਰ ਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਅਿਥਾਈ ਤਰੌ ਤ ੇਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਰਗਆ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਅਪਰੈਲ, 2020) – COVID-19 (ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ,  ਿੱਧ ਿਮੇਂ ਤਿੱਕ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਦ ੇਬੰਦ ਹੋਣ 

ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰਿੱਦ ਹੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਿੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਿਲਾ ਰਲਆ ਹੈ। ਇਿ ਫੈਿਲੇ ਦ ੇਮੁਤਾਰਬਕ 18 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ, ਗੈਰ-

ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿੇ ਾ ਾਂ ਰ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਅਿਥਾਈ/ਅਰਨਯਰਮਤ ਅਤੇ ਰਿਰਫ਼ ਿੀਜਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਿਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਦਿੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।    
 

ਇਹ ਅਿਥਾਈ ਕਾਰ ਾਈ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਭਰੋਿਾ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਜ ੇਂ ਹੀ ਅਿੀਂ  ਿੱ ਖ- ਿੱਖ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

 ਾਪਿ ਕੰਮ ਤ ੇਬੁਲਾ ਾਂਗੇ। 
 

ਇਿ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ, ਇਿ ਫੈਿਲੇ ਤੋਂ ਪਰਭਾਰ ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਿੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਰਕ ਕਈ 

ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ (Government of Canada) ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਿਬੰਧੀ ਪਰਗੋਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਰਰਥਕ ਿਰਹਯੋਗ  ਾਿਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਰ ਿੱ ਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (Brampton Emergency Management Office) ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ 

(Peel Public Health) ਦੀ ਿਲਾਹ ਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿੀ ਰਕ ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਾਰੇ ਰਤਓਹਾਰ, ਕਾਰਜਕਰਮ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ 
ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਿ ਿੈਂਟਰਾਂ ਰ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਪਰਰਮਟ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤਿੱਕ 

ਰਿੱਦ ਕਰ ਰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ, 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੀ ਉਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦ ੇਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਰਜਿ ਰ ਿੱਚ ਰਕਹਾ ਰਗਆ ਿੀ ਰਕ COVID-19 ਨੰੂ 

ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਾਰੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਿ ਤਿੱਕ ਬੰਦ 

ਰਰਹਣਗੀਆਂ।    
 

ਰਿਟੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰ ਰਿਜ (Fire and 

Emergency Services), ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (Transit), ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (By-Law Enforcement), ਐਨੀਮਲ ਿਰਰ ਰਿਜ (Animal 

Services),  ਰਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਿ (Works Operation and Maintenance), ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਫੋਰੈਿਟਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ (Parks and 

Forestry Operations), ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ (Security Services), ਿਾਈਟ ਪਲਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਿ (Site Plan Applications), 

ਰਬਲਰਡੰਗ ਪਰਰਮਟਿ/ਇੰਿਪੈਕਸ਼ਨਿ (Building Permits/Inspections), ਔਰਫਰਸ਼ਅਲ ਪਲਾਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਿ (ਓ.ਪੀ.ਏ.) (Official Plan 

Amendments) (OPAs) ਅਤੇ ਰੀਜ਼ੋਰਨੰਗ ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਿ (Rezoning Planning Applications), 311 ਅਤੇ 
ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ /ਟੈਕਨੀਕਲ (Administrative/Technical) ਫੰਕਸ਼ਨਿ। 
 

ਰਬਲਕੁਿੱ ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਿ ਾਲਾਂ (FAQs) ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਹ ਾਲੇ  

 

“ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਰਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹਿੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਿਮਾਂ ਹੈ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਿਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ 
ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਦਾ  ਿੱਧ ਿਮੇਂ ਤਿੱਕ ਬੰਦ ਰਰਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਰ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਾਡਾ 
ਰਧਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਜਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਤਿੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰ ਿਕਣ। ਰਜਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ ਿਕੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕੀਏ, ਰਜਹਨਾਂ ਤੇ ਰਨ ਾਿੀ 
ਰਨਰਭਰ ਹਨ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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“ਦੇਸ਼ ਦ ੇਕਈ ਿੰਗਠਨਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਅਿੀਂ  ੀ ਇਿ ਿੰਕਟ ਲਈ ਿਰਕਰਰਆ ਤੌਰ ਤ ੇਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਭਾ ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹਾਂ ਰਕ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਿਰਹਯੋਗ ਿੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿ ਿਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਇਹ  ੀ ਭਰੋਿਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਿਲਾ, COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਦ ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਰਿੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਪਰਭਾਰ ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿੱਟ 

ਮਹਿੱਤ  ਹੈ। ਉਹ ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਰਹਿੱ ਿਾ ਬਣੇ ਰਰਹਣਗੇ।” 
- ਡੇਰ ਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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