
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮਹੂਾਂ ਦੀ ਮਦਦ  

ਲਈ ਉਪਭਗੋਤਾ ਫੀਿਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆ ਂਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਮਈ, 2020) – ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਆਰਰਿਕ ਅਿਰਾਂ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣ ੇਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਿਾਂ (ਯੂਜਰ ਫੀਿਾਂ) ਦ ੇਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨਜਰੂੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। 

ਬ੍ੁਿੱ ਧਵਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Recreation), ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਿ (Performing Arts), ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ 

(Facility Services), ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Fire and Emergency Services), ਲੈਰਜਿਲੇਰਟਵ ਿਰਰਵਰਿਜ (Legislative 

Services) ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਫੋਰੈਿਟਰੀ (Parks and Forestry) ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਹੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਿੰਰਖਆ ਰਵਿੱ ਚ 2020 ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਿਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ 2019 ਦ ੇਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜਰੂੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਿਾਲ ਦੇ 
ਅੰਤ ਤਿੱਕ, $1,021,000 ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਰਿਟੀ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਰਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਿੇ ਦੀ 
ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਰਿਟੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਖ਼ਰਚ ੇਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਰੇਟ ਤ ੇ

ਬ੍ੋਝ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros) ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿੰਚਾਰਲਤ, ਮੇਅਰਿ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ 

ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ (Reopening and Recovery Working Group) ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਿੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ 

ਬ੍ਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ, 3,900 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੂਹਾਂ ਨੇ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਵੇਖਣ (online survey) ਅਤੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੁਝਾਅ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਰਿਟੀ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਕਵਰੀ ਐਡਂ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਿਰਵੇਖਣ (Recovery and Reopening Survey) 14 ਜੂਨ, 2020 ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ, ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਿਬੰ੍ਧ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਿਮਾਂ, ਿਾਡੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਊਨ ਹਾਿੱਲਿ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 

ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਿੱ ਧੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਨੇ ਬ੍ਹੁਤ ਵਿੱਡਾ ਆਰਰਿਕ ਅਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਿਾਡੀ ਿਮੂਰਹਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ।” 

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

https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

“ਮੇਅਰਿ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਮੇਂ, ਿਾਡੇ 
ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰ ਿਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਕੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਅਰਜਹੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੁਝਾਵਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਰਜਹੇ ਅਰਿਪੂਰਣ 

ਿੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ, ਮੇਅਰਿ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁਿੱਪ 

“ਰਕਉਂਰਕ ਰਿਟੀ ਚਰਨਬ੍ਿੱ ਧ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਿ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ 

ਿਰਵੇਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਕ ਰਿਟੀ ਦ ੇਅਗਲੇ ਕਦਮ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

