
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਟੋੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਕਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਿਲੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਅਪਰੈਲ, 2020) – ਅੱਜ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਯਤਨ ਿਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਿਰਕਾਰ ਨੇ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਰਕ ਉਿਨੇ ਿਾਰੇ ਿ ਰਬ੍ਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਰਕਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਿੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਓਨਟੈਰੀਓ-ਕੈਨੇਡਾ ਐਿਰਜੈਂਿੀ 
ਕਿਰਰਸ਼ਅਲ ਰੈਂਟ ਅਰਿਿਟੈਂਟ (Ontario-Canada Emergency Commercial Rent Assistance) (OCECRA) ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਰਹਿਤੀ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਿ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਕਰਾਏ ਨ ੰ  75 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗਾ, ਜੋ COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ-
19) ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।  
 

ਨਵਾਂ ਓ.ਿੀ.ਈ.ਿੀ.ਆਰ.ਏ. (OCECRA) ਪਰੋਗਰਾਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਿਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਰ-

ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦ ੇਬੰ੍ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਿਟੀ ਇਿ ਉਪਾਅ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ , ਿੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ, ਛੋਟੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਕਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰੀਿੀਅਰ ਫੋਰਡ (Premier Ford) ਅਤੇ ਰਿਰਨਿਟਰ ਕਲਾਰਕ (Minister Clark) 

ਨ ੰ  ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਰਜਆ ਿੀ। ਿਾਰਚ ਰਵੱਚ, COVID-19 ਨ ੰ  ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਕਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, 

ਿੱੁਖ ਿੱੁਦਾ ਬ੍ਣ ਰਗਆ ਿੀ। ਜਦੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਆਯੋਰਜਤ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਿਿਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਟੈਲੀ ਟਾਊਨ ਹਾੱਲ (Economic 

Support Task Force Small Business Tele Town Hall) ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਵੇਖਣ ਰਵੱਚ ਿੁਝਾਅ ਿੰਗੇ ਗਏ ਿਨ, ਤਾਂ 73 ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਰਿਆ ਿੀ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਕਰਾਏ ਤੋਂ ਰਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਿੱੁਦਾ ਹੈ, ਰਜਿ ਬ੍ਾਰੇ, ਿੇਅਰ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ 

ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Economic Support Task Force) ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ COVID-19 ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੀਰਟੰਗਾਂ ਰਵੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਿ ਬ੍ਾਈ 

ਪਰਤੀਰਨਧੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। 
 

ਿੇਅਰ ਦੀ COVID-19 ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Mayor’s COVID-19 Economic Support Task Force) ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਟਾਿਕ 

ਫੋਰਰਿਜ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ COVID-19 ਤੋਂ 
ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦੀ ਰਜੰ਼ਿੇਵਾਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਰਵੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਿ ਬ੍ਾਈ ਿਰਕਾਰਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀਰਨਧੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ 

ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade), ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਇੰਪਰ ਵਿੈਂਟ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ (ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ.) (Downtown 

Brampton Business Improvement Association) (BIA) ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਬ੍ਲੈਕ ਚੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਕੌਿਰਿ (ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ.ਿੀ.) (Canadian 

Black Chamber of Commerce) (CBCC) ਰਜਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਦ ੋਟੈਲੀ ਟਾਊਨ ਹਾੱਲਿ 

ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਵੱਚ ਕੁੱ ਲ 500 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਹੱਿਾ ਰਲਆ ਿੀ। ਇਿਨੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਿੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਦ ੋਹੋਰ ਹਾੱਲਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਟਾਫ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1,200 

ਪੱੁਛਰਗੱਛਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ੍ ਰਦੱਤਾ ਹੈ।   
 

ਹਵਾਲੇ 

  

“ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਿੱੁਚੀ ਰਿਹਤ ਲਈ ਿਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹਨ। COVID-19 ਿੰਕਟ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਰਹਿਾਇਤ ਲਈ ਹਰ ਿੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਿਾਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਿਤੇ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣਗੇ। ਿੈਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਡੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਿਪੋਰਟ 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/24/prime-minister-announces-partnerships-provinces-and-territories
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force


 

 

ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਰਵੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਿ ਬ੍ਾਈ ਪਰਤੀਰਨਧੀਆਂ, ਐਿ.ਪੀ. ਕਿਲ ਖੈਰਾ, ਐਿ.ਪੀ.ਪੀ. ਪਰਬ੍ਿੀਤ ਿਰਕਾਰੀਆ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ 

ਟਰੇਡ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ., ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਬ੍ਲੈਕ ਚੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਕਾਿਰਿ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। COVID-19, ਆਰਰਿਕ 

ਤੌਰ ਤ ੇਰਕਿੇ ਵੱਡੇ ਹੜਹ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਨ ੰ  ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਿਾਰਰਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

  

“ਇਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅਪ ਰਣ ਿਿਾਂ ਹੈ – ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ। ਅਿੀਂ ਪ ਰੇ ਿੰਕਟ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 

ਿਬੰ੍ਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਿੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਖ ਦੀ ਰਚੰਤਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਚੰਗੀ ਿਰਿਤੀ ਦੀ ਆਿ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਾਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਿ, ਕਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।” 
- ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਿੇਅਰ ਦੀ COVID-19 

ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ 

 

“ਹਾਲਾਂਰਕ ਇਹ ਿੰਕਟ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਣ ਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਅਿੀਂ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਿਰਿਤੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਦੀ 
ਤਾਕਤ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੋਸ਼ ਦੇਰਖਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤ  ਅਰਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਿ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ, 

ਇਿ ਿੰਕਟ ਰਵੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਿੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿ ਲ ਆਧਾਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਿੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਿੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਇਿਤੋਂ 
ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ।” 

- ਿਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਿੇਅਰ ਦੀ 
COVID-19 ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ 
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