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ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦਬੁਾਰਾ ਿਲੋਹਣ ਅਤ ੇਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਵੇਾਵਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਨੇ ਚਰਨਬੱਧ 

ਯਜੋਨਾ ਤ ੇਮਅੇਰ ਦ ੇਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ 

 City launches Mayor’s Working Group on phased plan for safe reopening of facilities 
and resumption of City services  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਅਪਰੈਲ, 2020) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦ ੇਵਰਰਕੰਗ ਗਰੱੁਪ (Working Group) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗਰੱੁਪ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਿੰਭਾਰਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਅਤੇ ਪਰਭਾਰਵਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ, ਰਵਿਰਤਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗਾ।  

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (Brampton 

Emergency Management Office) ਦੀ ਿਲਾਹ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੱੁਪ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਿੋਚ-ੇਿਮਝ ੇਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੱੁਪ, ਚਰਨਬੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਾਿ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) 

ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਗਰੱੁਪ, ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਅਮਰਲਆਂ, ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਆਰਟਿ ਗਰੱੁਪਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਰੱਰਿਆ 

ਿਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਿਹੀ ਨਤੀਰਜਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਰਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਮਸ਼ਵਰਰਆਂ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਲਈ ਰਹਊਮੈਨ ਿਰਰਵਰਿਜ (Human Services) ਦ ੇਚੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਕਾਉਂਿਲਰ ਮੇਡੇਇਰੋਿ ਅਤੇ ਵਰਰਕੰਗ 

ਗਰੱੁਪ, ਪੀਲ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health), ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦ ੇਮੁਤਾਰਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਟੀ 
ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ (Task Forces) ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੱੁਪ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਿੁਝਾਅ 

ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰਕਵੇਂ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਹਤ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, ਿੇਵਾ 
ਿਬੰਧੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਵਾਿਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਰਕਆਂ ਦ ੇਮੌਕ ੇਰਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗਰੱੁਪ, 

ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਹੋਰ ਅਮਰਲਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਰਡੰਗ ਮੌਰਕਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤ ੇCOVID19 ਦ ੇਆਰਰਥਕ ਪਰਭਾਵਾਂ 
ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਰਵਆਂ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਨ ੰ  ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਕਿੇ ਅਗਲੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਇਹਨਾਂ ਤੇ 
ਰਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।  

16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਰਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਿਮੇਤ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਦੱਤੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਰੱਦ ਕਰ ਰਦੱਤੇ ਿਨ। 24 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਿਰਥਤੀ (State of Emergency) ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। 
ਉਿਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਰਤਓਹਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਿ ਵੇਲੇ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਿ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹਨ। 



 

 

ਰਬਲਕੁੱ ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਾਲਾਂ (FAQs) ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ: www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਰਵੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਦ ੇਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਿ ਬੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਆਿ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਮਹਨਤ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਿੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 
ਿਮ ਰਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰੰਤ  ਇਿ ਵਾਇਰਿ ਦ ੇਰਵਰੱੁਧ ਿਾਨ ੰ  ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਿਾਡਾ ਰਧਆਨ ਹੁਣ 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਤੋਂ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਤੇ ਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਿਾਡੀ ਮੱੁਿ ਤਰਜੀਹ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਰਵੱਚ 

ਿਾਨ ੰ  ਿਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਲਗਾਤਾਰ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਪੀਲ 

ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਰਕਿੇ ਵੀ ਿਰਥਤੀ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਚਰਨਬੱਧ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਲਈ ਪ ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਅਰਜਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਤੇ 
ਰਨਵਾਿੀ ਰਨਰਭਰ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਗਰੱੁਪ ਿਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ ਵੱਲੋਂ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 

ਿਹਾਇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜੰ਼ਦਗੀ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਕ, ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਲਈ ਿ ਝਬ ਝ ਵਾਲਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”   

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4 

“ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਰਵੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰੱਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਿ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਿਲਾਹ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੱੁਪ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਿਾਡੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  
ਲੋੜੀਂਦਾ ਿਮਾਂ ਰਮਲੇਗਾ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਉਹ ਿਾਡੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੋਚ-ਰਵਚਾਰ ਕੇ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰ ਿਕੇਗੀ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਿਕੇਗੀ ਰਕ ਜਦੋਂ 
ਅਰਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਰਤਆਰ ਹੋਈਏ।” 

 - ਡੇਰਵਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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