
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਿਪਰੋਟ ਲੋਕਲ” ਮਰੁ ੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕੀਤੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਮਈ, 2020) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ  ੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਿਫਟ ਲੈਣ 

ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰ ਯੋਿ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ “ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ” (“Support Local”) ਮੁਰ ੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਕੀਤੀ। COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨੇ ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤ ੇਬ੍ ੁਤ ਵੱਡਾ ਅਿਰ ਪਾਇਆ  ੈ। ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, 
ਪਰ ਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ ਵੱਧ ਿਰ ਯੋਿ ਦੀ ਲੋੜ  ੈ।  
 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਡੰਡੀਆਂ ਦ ੇਰਕਨਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਵਿਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰ ੇ  ਨ।  ੁਣ ਉ ਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ 
ਖੋਲਹ ਲਈਆਂ  ਨ। “ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ” ਮੁਰ ੰਮ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ COVID-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਵੀ ਿਥਾਨਕ ਵਿਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਉ ਨਾਂ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ ਕਰਦੀ  ੈ। ਘਰ ਰਲਜਾਣ ਵਾਿਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦ ਰੋਜ਼ 

(The Rose) ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੋਿਰਾਰਮੰਿ ਦੇਖਣ ਤੱਕ, ਰਨਵਾਿੀ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਥਾਨਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਿਕਦੇ 
 ਨ।  
 

ਲੋਕ, “ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ” ਰਚੱਤਰ (“Support Local” image) ਦ ੇਨਾਲ ਅਤੇ  ੈਸ਼ਟੈਿ #SupportLocalBrampton ਦ ੇਨਾਲ, ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇ

ਆਪਣੇ ਮਨਪਿੰਦ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਰਤਆਂ ਤੇ ਉ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਰ ਯੋਿ ਰਦਖਾ ਿਕਦੇ  ਨ।   
 

ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਮ ੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ  ਨ। COVID-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਵੱਚ  ੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰ ਯੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Economic Support Task Force) ਬ੍ਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਉ  COVID-19 

ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟ ਰ ੇ ਿਨ।  ੁਣ ਤੱਕ, ਇਿ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਨੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕੀਤੀ  ੈ। ਨਾਲ  ੀ, COVID-

19 ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਅਤੇ ਿੰਭਾਰਵਤ  ੱਲਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਉਨ  ਾੱਲਿ ਦੁਆਰਾ, ਲਿਭਿ 900 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ। ਰਪਛਲੇ  ਫ਼ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਦੱਤੀ (Brampton City Council 

approved the Task Force’s Economic Recovery Strategy), ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਕਈ ਪਰ ਲਕਦਮੀਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ” 

ਮੁਰ ੰਮ ਦਾ ਰਵਕਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀ। ਇ  ਮੁਰ ੰਮ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰ ਯੋਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬ੍ ਾਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ। 
 

 ੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.brampton.ca/supportlocal ਤ ੇਜਾਓ। 
 

 ਵਾਲੇ 

  

“ਮੈਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾ  ਰਦੰਦਾ  ਾਂ ਰਕ ਉ  ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰ ਯੋਿ ਕਰਨ। ਨਾਲ  ੀ, ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਦ ੇਮੁੜ ਰਨਰਮਾਣ ਰਵੱਚ, 

ਿਾਡੇ ਬ੍ ੁਮੱੁਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਿਰ ਯੋਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ 
ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰ ਰ ਨੰੂ ਇਿ ਿੰਕਟ ਤੋਂ ਬ੍ਾ ਰ ਰਨਿੱਕਲਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆ ਿਕਦੇ  ਾਂ।” 

− ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/SupportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
http://www.brampton.ca/supportlocal


 

 

“ਇਿ ਮੁਰ ੰਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਰਵੱਚ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. ਰਵਖੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ੋਏ  ਾਂ। 
ਇਿਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿੀਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪੋਰਟ ਲੋਕਲ ਮੁਰ ੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਇਿ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਬ੍ਾ ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ ਕਰ ਰ ੇ  ਾਂ। ਆਓ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਿਾਡੇ 
ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਈਏ। ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਅਿੀਂ ਿਚਮੱੁਚ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ  ਾਂ।”  

− ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6; ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ  

 

“ ੁਣ, ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰ ਯੋਿ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ ਵੱਧ ਮ ੱਤਵਪੂਰਣ  ੈ – ਆਓ ਰਮ ਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਿਾਡੇ ਪੈਿੇ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ 
 ੀ ਰਰ ਣ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ, COVID-19 ਦ ੇਤਬ੍ਾ ੀ ਭਰੇ ਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾ ਰ ਰਨਿੱਕਲਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਿਾਨੰੂ  ਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਜੋਸ਼ ਤ ੇਮਾਣ ਮਰ ਿੂਿ  ੰੁਦਾ  ੈ –  ੁਣ ਿਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇ  ਰਦਖਾਉਣ ਦਾ ਿਮਾਂ  ੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਰਕੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ  ਾਂ।” 
− ਪਾੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਕੋ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ  

 

“COVID-19 ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾ ਰ ਰਨਿੱਕਲਣ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਮਦਰਦੀ, ਿਰ ਯੋਿ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਦੇਖੇ  ਨ। ਆਓ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਵੱਲ ਅੱਿੇ ਵਧਦੇ  ੋਏ, ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੋਸ਼ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ।” 

− ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਿਲ (Monika Duggal) 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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