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100 ਰਿਨ ਪਰੂੇ ਹਏੋ: COVID-19 ਨੰੂ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਿ ੇਰਿਟੀ ਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡਟੇ  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਮਈ, 2020) – COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ 
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ (Emergency Operations Centre) ਮੀਰਟੰਗ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਅੱਜ 100ਵਾਂ ਰਿਨ ਹੈ। 
  

ਰਕਉਂਰਕ ਿਰਿਤੀ ਮਾਰਚ ਰਵੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਿੀ, ਇਿਲਈ ਰਿਟੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਿ ਕਿਮ ਚੁੱ ਕ ੇਿਨ, 

ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨੰੂ ਬੰਿ ਕਰਨਾ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਰੱਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੀ ਿਰਿਤੀ (State of Emergency) ਹੋਣ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਕਰਨਾ।  
  

ਰਿਟੀ ਿ ੇਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜੋਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤ ੇਅਤੇ ਅਰਿਚਾਰੇ ਤ,ੇ ਵਾਇਰਿ ਿ ੇਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਿੇ ਹੋਏ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਨੇ 

ਲੋੜਵੰਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਖਾਿ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਇਹ ਿਨ: ਮੇਅਰ ਿੀ COVID-19 ਇਕੋਰਨਰਮਕ ਿਪੋਰਟ 

(Economic Support), ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ (Social Support), ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ (Seniors Support) ਅਤੇ ਯੂਿ ਿਪੋਰਟ (Youth 

Support) ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ ਅਤੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Backyard Garden Program)।  
  

ਿਿਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ 

ਕੀਤਾ। 
 

ਝਲਕੀਆ ਂ

ਬੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Backyard Garden Program) 

• ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਲਈ, 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰਮਲ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ (ਲਗਭਗ 5,000 ਰਨਵਾਿੀ ਉਡੀਕ ਿੂਚੀ ਰਵੱਚ 

ਹਨ)। ਹੁਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Economic Support Task Force) 

• ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਰਿੱਤੀ, 
ਆਭਾਿੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਿੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਰਨੰਗ, COVID-19 ਕਾਰਨ ਪੈਿਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣ 

ਲਈ ਮੱੁਖ ਕੰਮਾਂ ਰਵੱਚ ਮਿਿ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਪਾਿਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਿਾਂ ਿਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੀ 
ਮਿਿ ਕਰਨਾ।  

• COVID-19 ਿ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਲੀ-ਟਾਊਨ ਹਾੱਲਿ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 900 ਛੋਟੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 

https://letsconnect.brampton.ca/general/news_feed/april-16-city-of-brampton-announces-first-citywide-backyard-garden-program-in-canada-in-response-to-covid-19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718


 

 

• ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਬੰਧੀ ਰਵਕਲਪ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰ 

ਿਬੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Seniors Support Task Force) 

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰੋਤਾਂ ਲਈ 280 ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਾ ਜਵਾਬ ਰਿੱਤਾ ਅਤੇ 113 ਘਰਾਂ ਵਾਿਤੇ ਗਰੋਿਰੀਜ ਖਰੀਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿ ੇਘਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ। 
• ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਿੇਵਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ 35 ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਿੰਗਠਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
• ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੰਿਰੁਿਤ ਰਰਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਨੇ ਿੀਨੀਅਰਿ ਰਡਜੀਟਲ ਕੈਫੇ 

(Seniors Digital Café) ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿ ੋਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਊਨ ਹਾੱਲਿ ਿ ੇਿੁਆਰਾ ਿੀਨੀਅਰਿ ਗਰੱੁਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। 
• ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਅਿਮਰੱਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ, ਿਿਾਨਕ ਗਰੋਿਰੀ 

ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ: ਲੋਂਗੋਜ (Longo’s), ਇੰਡੀਆ ਬਜਾਰ ਫਰੈਸ਼ ਰਪਕਿ (India Bazaar Fresh Piks) ਅਤੇ ਫੋਰਟੀਨੋਿ (Fortinos) ਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। 

ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Social Support Task Force) 

• ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਲੰਗਰਾਂ: ਰੀਜੈਨਰੇਸ਼ਨ (Regeneration), ਨਾਈਟਿ ਟੇਬਲ (Knights Table), ਖਾਲਿਾ ਏਡ (Khalsa Aid) 

ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਰਿੱਖਿ (United Sikhs) ਿ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕ,ੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਭੋਜਨ ਰਵਤਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਕਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਪਛਲੇ ਿੱਤ 

ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਿ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗਰੋਿਰੀਜ ਰਡਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ – ਜੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਔਿਤਨ 215 

ਵਾਰ ਿਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਿਭ, ਿਮਰਰਪਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਿ ੇਰਬਨਾਂ ਿੰਭਵ ਨਹੀਂ ਿੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱ ਲ 550 ਘੰਰਟਆਂ ਿੀ ਿੇਵਾ ਰਿੱਤੀ।  
• ਲੰਗਰ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਵਾਰਲਆਂ ਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਿਰੀਰਕਰਤ ਰਿਿਟਮ ਿਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੁੱ ਲ 31,699 ਪੌਂਡ ਭੋਜਨ ਿਬੰਧੀ ਿਾਨ ਪਰਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਿ ੇਕੰਟੇਨਰਾਂ ਿ ੇ40 ਕੇਿ (100 ਪੀਿ ਪਰਤੀ ਕੇਿ) ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ 6,000 ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਿਾਨ ਿ ੇਰੂਪ ਰਵੱਚ 

ਰਮਲੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਲਜਾ ਿਕਿੇ ਹਨ। 
• ਮਿਿ ਲੈਣ ਲਈ ਰਤਆਰ, 3 ਬੇਘਰ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਿੀ, ਰਰਹਾਇਸ਼, ਫੰਰਡੰਗ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਿਰਹਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਰਵੱਚ 

ਰੀਜਨ (Region) ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਕੀਤਾ। 

ਯੂਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Youth Support Task Force) 

• ਯੂਿ ਿਰਵੇਖਣ (Youth Survey) ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ 14-29 ਿਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਰਛਆ ਰਗਆ ਰਕ COVID-

19, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਕਿ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਬ ਿੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। 
• ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਿੁਣਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਰਹਯੋਗ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਿੋ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੇਵਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ 

35 ਿੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 
• ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਰਹੰਿੇ ਹੋਏ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, Instagram Live (ਇੰਿਟਾਗਰਾਮ ਲਾਈਵ) ਚੈਟ ਤੋਂ 

ਲੈ ਕੇ ਮਜੇਿਾਰ TikTok (ਰਟਕਟੌਕ) ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਿਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਟੀ, ਮੁਫ਼ਤ, 

ਆਭਾਿੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਿ ੇਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਿ ਵੀਕ (1-7 ਮਈ) ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ (celebrating National Youth Week) 

(May 1-7)। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/719
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Seniors-Digital-Cafe.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Seniors-Digital-Cafe.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/720
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force?tool=survey_tool&tool_id=youth-covid-19-survey#tool_tab
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7


 

 

ਉਪਲਬਧ ਿਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਿਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਿਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਿਹਾਇਤਾ ਰਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਿਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿੇ ਹੋਏ, ਿਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਿਪੂਰਣ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱ ਟ ਰਰਹਾ ਹੈ। COVID-19 ਤੋਂ 
ਪਰਭਾਰਵਤ ਿਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਣ ਲਈ, ਰਨਵਾਿੀ, ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਿਿਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਿੁਬਾਰਾ 
ਖੋਲਹਣ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਿਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਅਜ ੇਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ, ਿਾਡੇ ਰਿਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਿੀ ਿਲਾਹ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਿੂਜੇ ਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਰਹਣ।” 

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

“ਿਾਡੀ ਟੀਮ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਿੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਰਮਹਨਤ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਵੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਿ ਤੱਕ 

ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਲੋੜਵੰਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਣ ਿਾ ਹਰ ਿੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਿੇ ਰਹਾਂਗੇ।” 

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