
 

 

 

ਤਰੰੁਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਰ ਿੱ ਚ 2 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ, ਪਰਿਲਾਂ  ਾਂਗ ਰਿਰਾਇਆ ਲਿੱ ਗਗੇਾ, ਸ ਾਰੀਆ ਂਮਿੋਰਲੇ ਦਰ ਾਜ ੇਤੋਂ ਚੜ੍ਹ 
 ਸਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੈ-ਮਡੈੀਿਲ ਮਾਸਿ ਪਰਿਣਨਾ ਼ਿਰਰੂੀ ਿ ੋਗੇਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਜੂਨ, 2020) – ਅਿੱਜ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਨੇ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, 
ਸ਼ਰਿਰ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬ੍ਿਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਰਿਿੱ ਸੇ  ਜੋਂ ਿਈ ਉਪਾ ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ।  ੀਰ ਾਰ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਿੱਸ ਤੇ ਸ ਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਪਰਿਲਾਂ  ਾਂਗ ਰਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਿੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿ ਮੋਿਰਲੇ ਦਰ ਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਸਿਣਗੀਆਂ। ਪਬ੍ਰਲਿ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਮਾਸਿ ਪਰਿਣਨ ਦੀ, ਪੀਲ 

ਪਬ੍ਰਲਿ ਿੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਿਾਰ (Government of Ontario) ਦੀ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਸਲਾਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਿੋਏ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸ ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ (ਿਿੱਪੜ੍ੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ 

ਮਾਸਿ) ਪਰਿਣਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਿੋ ੇਗਾ।   

ਸ ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਿ ਿੈ ਅਤੇ ਦੋ ਾਂ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ 

ਇਿ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਰਿਰਾਏ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ 

2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਤ ੇਰਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਿੋ ੇਗਾ। ਸ ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਿ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ ਰਿ ਉਿ ਰਬ੍ਨਾਂ ਸੰਪਰਿ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਰਿਰਾਇਆ ਦੇਣ  ਾਸਤੇ ਆਪਣਾ PRESTO ਿਾਰਡ  ਰਤਣ। ਰਿਰਾਇਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ 

 ੇਰਰ ਆਂ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਿਰਲਿੱ ਿ ਿਰੋ (click here)। 

ਬ਼੍ਿੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਪਿੰੁਚ ਯੋਗ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨਾ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਿ ਿੈ। ਿੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਅਸਰ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ, ਸਾਰੇ ਐਿਰਟ  

(ਸਰਿਰਰਆ) ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਡੀ. (ID) ਿਾਰਡਾਂ ਤ,ੇ ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਸਮੇਂ ਤਿੱਿ ਿੋਈ ਐਿਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ (ਰਮਆਦ ਪੁਿੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) ਨਿੀਂ ਿੋ ੇਗੀ। ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ 

ਦ ੇਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰ ਖੇ ਗਾਿਿ ਿਾਉਂਟਰ (Customer Counters), 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੁਿੱ ਲਹ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੰੁਦੇ 
ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਾਂਗੇ।   

2020 ਦੀਆਂ ਪਰਸਤਾਰ ਤ ਰਿਰਾਇਆ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਸ ਤਿੱਿ ਸਥਰਗਤ ਿਰ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। 

ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਤ ੇਮਿੋਰਲੇ ਦਰ ਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਿੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਤ ੇਮੋਿਰਲੇ ਦਰ ਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇ ੇਗੀ। ਸ ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਪਛਲੇ 

ਦਰ ਾਰਜਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਣਾ ਿੋ ੇਗਾ। ਸ ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਉਿ ਇਿੱਿ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛ ੇਫੁਿੱ ਟ) ਦੂਰ ਰਰਿ ਿੇ ਸਰੀਰਿ ਦੂਰੀ ਿਾਇਮ 

ਰਿੱਖਣ,  ਾਰ- ਾਰ ਆਪਣ ੇਿਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖੰਘਦੇ ਅਤੇ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰੂਿ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੂਿਣੀ ਨਾਲ ਢਿ ਲੈਣ। 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/Fares/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

ਗਰੈ-ਮਡੈੀਿਲ ਮਾਸਿ 

ਪਬ੍ਰਲਿ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਮਾਸਿ ਪਰਿਣਨ ਦੀ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਿ ਿੈਲਥ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਸਲਾਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸ ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਪਰਿਣਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਿੋ ੇਗਾ।   

ਿਾਲਾਂਰਿ ਮਾਸਿ ਼ਿਰੂਰੀ ਿੋਣਗੇ, ਪਰ ਦ ੋਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਾਿਜ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਿ ਿੋਰ ਮੈਡੀਿਲ ਸਰਥਤੀਆਂ ਿਾਰਨ 

ਮਾਸਿ ਨਿੀਂ ਪਰਿਨ ਸਿਦੇ, ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿ ਪਰਿਣਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋ ੇਗਾ। 

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਿ ਿੈਲਥ ਦੀ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ (website)  ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਿਾਰ ਦੀ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ 

(website) ਤ ੇਜਾਓ। ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਤੁਿਾਡੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਿ ੇਂ ਪਰਿਣਨਾ ਿੈ, ਰਫਟ ਿਰਨਾ ਿੈ, ਿਟਾਉਣਾ ਿੈ 

ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਰਨਾ ਿੈ।   

ਿਰੋ ਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਰਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਅ 

 

 ਿੱਧ  ਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਪਰਿਲਾਂ  ਾਂਗ ਿੀ ਪਰਭਾ ੀ ਰਿੇਗਾ। ਿਰ 48 ਘੰਰਟਆਂ ਰ ਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਿੰਪਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਿਤ ਿਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿੈ। ਇਸ  ੇਲੇ ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨੰੂ ਿਰੇਿ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਰ ਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ 

ਿੀਤਾ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਰਜਿਨਾਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੰੂਰਿਆ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਰਰਿਾ ਿੈ।  
 

ਰਸਟੀ, ਸ ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਿਰਦੀ ਿੈ ਰਿ ਉਿ ਮਾਸਿ ਪਰਿਨ ਿੇ  ੀ, ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਰ ਿੱਚ, ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਿ ਦੂਰੀ ਿਾਇਮ 

ਰਿੱਖਣ। ਸ ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿ  ੀ ਯਾਦ ਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਰਿ ਉਿ ਸਫ਼ਰ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਿੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ  ਾਈਪਸ ਰਜਿੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਨਾਸ਼ਿ 

ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿੱਖਣ,  ਾਰ- ਾਰ ਆਪਣੇ ਿਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੰੂਿ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੂਿਣੀ ਨਾਲ ਢਿ ਲੈਣ। 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਿ ਿੈਲਥ ਦ ੇਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਰ ਰਿਸੇ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਪਰਿਣਨ ਦੀ ਸਲਾਿ ਰਦੰਦੀ ਿੈ, ਖਾਸ ਿਰਿ ੇ

ਉਿਨਾਂ ਥਾ ਾਂ ਤੇ, ਰਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਿ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਰੀਖਣ ਿਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਿ 

ਿੈਲਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਰ ਖੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਿੇ 

ਿੰਮ ਿਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਰਨਯਰਮਤ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ 

ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨੰੂ ਫਾਿੱਲੋ ਿਰੋ। ਸ ਾਲ ਰਸਿੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਸੰਪਰਿ ਿੇਂਦਰ (Contact Centre) ਰ ਖੇ 905.874.2999 

ਤ ੇਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਿਨ। 

ਿ ਾਲੇ 

“ਸਾਨੰੂ ਿੋਰ ਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਿੱਿ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਸ ਾਰੀ ਿੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਿਾਂ ਰਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਲੈ ਿੇ, ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰ ਖੇ ਿੋਣ  ੇਲੇ ਉਸਨੰੂ ਪਰਿਨੋ। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042655560%26sdata%3DRN6QEAQ83%252BgFjaV2DPLmV19JLrc8LqfGDbkbWLqTTTA%253D%26reserved%3D0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042655560%26sdata%3DRN6QEAQ83%252BgFjaV2DPLmV19JLrc8LqfGDbkbWLqTTTA%253D%26reserved%3D0
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ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਿ ਿੈਲਥ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ ਰਿ ਿਰੇਿ ਦੀ ਰਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਲਈ, ਤੁਿਾਡੇ 
ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਿ ੇਂ ਪਰਿਣਨਾ ਿੈ, ਰਫਟ ਿਰਨਾ ਿੈ, ਿਟਾਉਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਰਨਾ ਿੈ।” 

- ਪੈਟਰਰਿ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਿੋਰ ਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਿਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਤਰਜੀਿ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਸ ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਿ  ਾਧੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਉਪਾਅ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਗੇ ਰਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਿੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਰਿ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਲਈ 

ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿਦਮ ਚੁਿੱ ਿਦੇ ਸਮੇਂ, ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਇਿੱਿ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰ ਿਲਪ ਿੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਿਾਉਂਸਲਰ  ਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰ ਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਸਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਰਿਰਾਏ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਅਤੇ ਮੋਿਰਲੇ ਦਰ ਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਿਰ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਿ ਿੈਲਥ ਅਤੇ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਾਲ, ਰਸਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਲਾਗੂ ਿਰ ਰਰਿਾ ਿੈ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਿ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਿਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਿਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਿਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਿਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਿੇ ਿਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਿਰਰਸ਼ਤ ਿਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਿ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਿਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਿ 

ਮੋਰਨਿਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਿ ਿਰਮਉਰਨਿੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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