
 

 

  

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਖਲੋਹਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਬਾਰ,ੇ ਰਿਟੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਿਝੁਾਅ ਮੰਗ ੇ
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਮਈ, 2020) – ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁੁੱ ਪ (Reopening and Recovery Working 

Group) ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ 

ਦੀਆਂ ਿੇਵਾ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਿਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਇਿ ਰਵੁੱਚ, ਖਾਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਿਮ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮ ਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 13 ਮਈ ਨ ੰ , ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਪਰਹਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਿਪੋਰਟਿ ਿਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਵੀ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਿਰਵੇਖਣ, ਜੋ ਇੁੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (available online here) 

ਰਵੁੱਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ covid19reopencity@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਣ ੇਿੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਿੁੱਦਾ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵੁੱਚ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਿਿ (Brampton 

Emergency Management Office) ਦੀ ਿਲਾਹ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁੁੱ ਪ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਿੋਚ-ੇਿਮਝ ੇਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੁੱਪ, ਚਰਨਬੁੱਧ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਖਾਿ COVID-19 

(ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਟਾਿਕ ਿੋਰਰਿਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਰਮਲਦੀ ਰਹੇ। 
  

COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨ ੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਵੁੱਚ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/COVID19 

ਤ ੇਜਾਓ। 
  

ਹਵਾਲੇ 

  

“ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਿੰਭਾਰਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਿ ਬੇ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ 
ਿਲਾਹ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਾਡਾ ਟੀਚਾ, ਅਰਜਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਜਿ 

ਨਾਲ COVID-19 ਨ ੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰਰਹ ਿਕੇ। ਮੈਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਮਹਨਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੁੱਧਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਿੇ ਤਰਹਾਂ ਿਰਹਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਿ ਿਰਥਤੀ ਨਾਲ ਰਨਪਟ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

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

 

“ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਿੋਚੀ-ਿਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਤ ੇਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ 

ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਲਗਾਤਾਰ ਿਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਿੁਝਾਵਾਂ ਤ ੇਰਨਰਭਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, 

ਅਰਥਪ ਰਣ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਵਆਪਕ 

ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।” 
- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4;ਲੀਡ, ਮੇਅਰ ਦਾ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ 

ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁੁੱ ਪ 

  

https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
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“COVID-19 ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਡਲੀਵਰੀ ਰਵੁੱਚ ਖਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। ਰਿਟੀ ਨ ੰ  
ਿੰਭਾਰਵਤ ਤੌਰ ਤ ੇਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਡਾ ਰਧਆਨ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੁੱਕੋ ਗੁੱਲ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ – ਿਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਲਾਮਤੀ। ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼, ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰਵੁੱਚ, 

ਿਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਿ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਿਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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