
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 11 ਜਨੂ ਨੰੂ, ਿੁਰੱਰਿਆ ਪਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਾਰੇ ਪਾਰਕ ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਿਹਲੇੋਗੀ 
ਪਾਰਕ ਹਰ ਰਾਤ 10 ਵਜ ੇਬੰ੍ਦ ਹਣੋਗ ੇ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (8 ਜੂਨ, 2020) – ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਿਲਾਹ ਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਜੂਨ 

ਨੰੂ ਿਾਰੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲੇਗੀ। ਇਿ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਿੱੁਲਹੇ ਅਤੇ ਰਪਕਰਨਕ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰ੍ਨਹੇ  ਕੁੱ ਰਤਆਂ ਲਈ 

ਪਾਰਕ (ਡੌਗ ਪਾਰਕ), ਵਾਈਟ ਿਪਰੂਿ ਪਾਰਕ (White Spruce Park) ਰਡਿਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਿ ਅਤੇ ਿਕੇਰਟੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ (ਰਿਵਾਏ ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ 

(Chinguacousy Park) ਰਵਿੇ ਿਕੇਰਟੰਗ ਕਰਨ ਦੇ)। ਪਾਰਕ ਹਰ ਰਾਤ, 10 ਵਜ ੇਬੰ੍ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਰਨਿ ਅਤੇ ਰਪੱਕਲਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਾਂ, ਪੀਲ ਰਵਲੇਜ 

ਗੋਲਫ ਕੋਰਿ (Peel Village Golf Course) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਮੇਟਰੀ (Brampton Cemetery) ਵੀ ਿਹੱ ਲੇ ਰਰਹਣਗੇ।  
 

ਿਾਰੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਿੇਡਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਿਹੂਲਤਾਂ, ਆਉਟਡੋਰ ਰਫਟਨੈਿ ਉਪਕਰਨ, ਆਉਟਡੋਰ ਿਰਵਰਮੰਗ ਪੂਲਿ, ਿਪਲੈਸ਼ 

ਪੈਡਿ/ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਦ ੇਪੂਲਿ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਰਿਿਟਮ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੁਰੱਰਿਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਹਨਾਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਦ ੇਬੰ੍ਦ ਹੋਣ ਦ ੇਿਮੇਂ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਾਰੇ 

ਆਉਟਡੋਰ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਰਫਟਨੈਿ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤ ੇਿੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਲਾਿਰਟਕ ਦੀ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Ontario Government) ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਿੀ ਹੁਕਮ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਇਿ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2020, ਿਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਿੂਬ੍ਾ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਿੀਮਾ ਨੰੂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 

10 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.0 ਮੀਟਰ (ਜਾਂ ਛ ੇਫੁੱ ਟ) ਦੂਰੀ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।  
 

ਿਹੂਲਤਾਂ ਿੱੁਲਹਣ ਤ ੇਕੂੜੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਡੱਬ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਵੱਧ ਰਨਰੀਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਪਕਰਨਕ ਸ਼ਲੈਟਰ 

 

ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿਣ ਰਜਹੇ ਉਪਾਅ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਰਹਣਗੇ। ਛਾਂ ਵਾਲੇ/ਰਪਕਰਨਕ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਰਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੰਰਿਆ ਲਈ ਿਖ਼ਤ ਿੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ 

ਪਾਰਕਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਤੇ ਿਾਫ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਰਲਿੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਿੁਦ ਦੀਆਂ ਕੁਰਿੀਆਂ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਕੋਰਵਡ-19 

(COVID-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼, ਮੇਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਿੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਿੀਰਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ 

ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਿ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਾਰਕ ਰਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਿੇ ਵੀ ਕੁਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ 
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਇਿ ਵੇਲੇ, ਅਗਲੇ ਨੋਰਟਿ ਤੱਕ, ਰਪਕਰਨਕ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਕਿੇ ਬ੍ੁਰਕੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 



 

 

ਰਬ੍ਨਾਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰ੍ਨਹੇ  ਕੁੱ ਰਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਚਾਰ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰ੍ਨਹੇ  ਕੁੱ ਰਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਰਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੰਰਿਆ ਲਈ ਿੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਤ ੇ

ਿਾਫ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਰਲਿੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।   
 

• ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰਲਰਮਟੇਡ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਪਾਰਕ (1030 ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵ)ੇ (Bramalea Ltd Community Park) (1030 Williams 

Parkway) 

• ਰਕਰਿ ਰਗਬ੍ਿਨ ਪਾਰਕ (135 ਮੈਕਲੌਗਰਲਨ ਰੋਡ ਨੌਰਥ) (Chris Gibson Park) (135 McLaughlin Road North) 

• ਡੁੱਗਨ ਪਾਰਕ (73 ਵੋਡਨ ਿਟਰੀਟ ਈਿਟ) (Duggan Park) (73 Vodden Street East) 

• ਵਾਈਟ ਿਪਰੂਿ ਪਾਰਕ (10302 ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਰੋਡ) (White Spruce Park) (10302 Heart Lake Road) 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਬ੍ਨਾਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰ੍ਨਹੇ  ਕੁੱ ਰਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ (here) ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ।    
 

ਪਾਰਕਿ ਅੰਬ੍ੈਿਡਰ ਪਰਗੋਰਾਮ 

 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਜਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਬ੍ਾਰੇ ਰਿੱਰਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੀਕਡੇਜ (ਕਾਰਜ ਰਦਨਾਂ) ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਵੀਕੈਂਡਿ ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਾਂ 
ਰਵੱਚ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।  
 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Corporate Security Services) ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰਨਰੀਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਰਵਅਕਤੀ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ 
ਰਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਰਵਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੇਜਰਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Emergency 

Measures By-law) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇਿ ਰਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ। 
 

ਕਰੋਵਡ-19 ਲਈ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿਰੱੁਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਅ 

 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਨੰੂ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਰਵੱਚ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਜਹੇ ਿਿਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.0 ਮੀਟਰ (ਜਾਂ ਛ ੇਫੁੱ ਟ) ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ ਲਾਜਮੀ 
ਹੈ। ਰਿਟੀ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਿ ਰਜਹੇ, ਿੁਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿਣ, ਵਾਰ-

ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਿੰਘਦੇ ਜਾਂ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ। 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (Brampton 

Emergency Management Office) ਰਵਿੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨਯਰਮਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਰਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਨੰੂ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ 

ਲਈ, 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। 
 
 
 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Off-Leash-Parks.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Off-Leash-Parks.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਕਉਂਰਕ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਅਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਨਵਾਿੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਕੇ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਿੀਂ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਤਦ ਹੀ ਿਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਿਹੋਲਣ, ਜਦੋਂ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿੁਰੱਰਿਅਤ 

ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬ੍ਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਰਨਵਾਿੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ 

ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਗੇ।” 

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

“ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੱੁਪ ਰਾਹੀਂ, ਿਾਡੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਿਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦ ੇਰਵਆਪਕ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਣ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰਵੱਚ ਿਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।” 

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

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣਾ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੱੁਿ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਿੀਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਾਂਗੇ ਰਕ ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਰਜੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।”  

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਿਮ ਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਬ੍ਨਾਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰ੍ਨਹੇ  ਕੁੱ ਰਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਰਜਹੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਨਾਲ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ 
ਨੰੂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਮਲੇਗਾ। ਇਿ ਨਾਲ ਿਰੀਰਕ ਗਤੀਰਵਧੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਿਹੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਵਧਾਨੀ ਰੱਿਣਾ ਬੰ੍ਦ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੋਰਵਡ-19 

ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਲਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਦੂਰਜਆਂ ਤੋਂ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਰਹਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱ ਰਤਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਿੰਰਿਆ ਦੀ ਿੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ ੇਭੀੜ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਰਵਰਜਟ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤ ੇਟੈਿਟ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਹੀ ਰਰਹਣਾ, ਇਹ ਿਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।" 
 

- ਡਾ. ਲੌਰੈਂਿ ਲੋਹ (Dr. Lawrence Loh), ਇੰਟਰਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਿਰ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕ ੇਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ 

ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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