
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਰ ਿੱ ਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇਰਨਵਾਿੀਆ ਂਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਰਮਲੀਅਨ ਗਰੈ-ਮਡੈੀਕਲ ਮਾਿਕ ਵੰਡ ੇਜਾਣਗ ੇ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਜੁਲਾਈ, 2020) –  ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਵਿੱ ਿ ਮ   ਲਈ, 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ੇ ਹੋਏ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਿ ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਰਵਖੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ (ਕਿੱਪੜੇ  ੇ ਬ੍ਣੇ ਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਰਹਨਣਾ ਜਾਂ ਰਿਹਰੇ ਨ ੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health)  ੀ ਿਲਾਹ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅ , ਕਿੱਲਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਕੋਰਵਡ-19 ਿਬੰ੍ਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਹਰਾ ਢਕਣਾ (ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਫੇਿ ਕਵਰਰੰਗਿ) ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Coverings 

By-law) ਪਾਿ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020 ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਰਹੇਗਾ। ਇਿ ਕਾਰਵਾਈ ਰਵਿੱ ਿ ਭਾਈਿਾਰੇ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ 

ਰਮਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇਹਰ ਪਰਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਰਤੰਨ ਮਾਿਕ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਇਿ ਅਿਥਾਈ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ   ੇਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਰਕ ਉਹਨਾਂ   ੇਰਨਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਰਲਕ ਥਾਵਾਂ ਰਵਖੇ, ਿਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਿਕ ਪਰਹਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਹਰਾ ਢਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰਜਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਰਵਖੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜਾਂ ਰਿਹਰਾ ਢਕਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਰਰਟੇਲ ਿਟੋਰ, ਰਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਮਾਨ ਵੇਰਿਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਰ ਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ੀਆਂ ਹਨ 

• ਉਹ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਰਜਿੱਥੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਭੋਜਨ ਵੇਰਿਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ, ਿੁਪਰਮਾਰਕੀਟਿ, ਗਰੋਿਰੀ ਿਟੋਰਿ, 

ਬ੍ੇਕਰੀਜ ਅਤੇ ਿਹ ਲਤ   ੇਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਿਟੋਰ 

• ਿਰਿ, ਮਿਰਜ ਾਂ ਅਤੇ ਪ ਜਾ-ਪਾਠ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ, ਰਿਵਾਏ ਕੋਈ ਧਾਰਰਮਕ ਰਿਮ ਜਾਂ ਰੀਤ ਕਰਨ   ੇ ੌਰਾਨ, ਜੋ ਰਿਹਰਾ ਢਕ ਕੇ ਕਰਨੀ 
ਉਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ 

• ਇਨਡੋਰ ਭਾਈਿਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨਪਰਿਾਵੇ ਿੰਬੰ੍ਧੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ 

• ਸ਼ੌਰਪੰਗ ਮਾਿੱਲਿ ਜਾਂ ਇਹੋ ਰਜਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਰਜਿ ਰਵਿੱ ਿ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ  ੀਆਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 

• ਰਨਿੱਜੀ  ੇਖਭਾਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰ ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 

• ਹੋਟਲਾਂ, ਮੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਮਆ  ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਥਾਵਾਂ  ੇ ਆਮ ਖੇਤਰ 

• ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਰਮਊਜੀਅਮ, ਗੈਲਰੀਜ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ 

• ਬ੍ੈਂਕਟ ਹਾਿੱਲ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ, ਅਰੇਨਾਜ, ਿਟੇਰਡਅਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 
• ਕੋਨਿਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਰਥਏਟਰ, ਰਿਨੇਮਾ, ਕੈਿੀਨੋ ਅਤੇ ਮਨਪਰਿਾਵੇ ਿਬੰ੍ਧੀ ਹੋਰ ਿੰਿਥਾਨ 

• ਓਪਨ ਹਾਊਿ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿੈਂਟਰ   ੇਤੌਰ ਤ ੇਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਰਅਲ ਇਿਟੇਟ ਿਬੰ੍ਧੀ ਉ ੇਸ਼ਾਂ ਵਾਿਤੇ ਹੋਰ 

ਫੈਰਿਰਲਟੀ 
• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇਅੰ ਰ ਿਿੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਰਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ   ੇਵਾਹਨ 

• ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀ  ੁਆਰਾ ਿੰਿਾਰਲਤ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ 



 

 

• ਹੋਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, ਿੰਗਠਨ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ  ਾ ਿੰਿਾਲਨ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰਿ (Emergency Orders)   ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਮਲੀ ਹੋ ਿਕ ੀ ਹੈ। 

ਇਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤ,ੇ ਉਲੰਘਣਾ   ੇਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ $500 ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

$100,000 ਤਿੱਕ  ਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕ ਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਕੁਝ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਛੋਟ ਰ ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਮਾਿਕ ਨਹੀਂ ਪਰਹਨ ਿਕ ੇ ਜਾਂ 
ਰਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢਕ ਿਕ ੇ;   ੋਿਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ   ੇਬ੍ਿੱਿੇ; ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰਿ   ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਐਥਲੈਰਟਕ ਗਤੀਰਵਧੀ ਰਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਵਅਕਤੀ ਅਤੇ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਰ ਿੱਤੇ ਇਨਡੋਰ ਿੰਿਥਾਨ ਰਵਿੱਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ (ਜ ੋਂ ਿ ਬ੍ਾ ਇਨਡੋਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨ ੰ   ੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ  ੇਵੇ)। ਪ ਰੀ ਿ ਿੀ 
ਲਈ, brampton.ca/masks ਤ ੇਜਾਓ। 

2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (Brampton Transit)  ੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬ੍ਿੱਿਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ,ੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜਾਂ ਰਿਹਰੇ ਨ ੰ  ਢਕਣਾ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਰ ਮੁਿੱ ਖ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਰਵਿੱਿੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਤੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ,   ਰੀ ਰਿੱਖਣਾ, ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਿੱ ਗ ਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਕੋਰਵਡ-19 ਹੋ ਿਕ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ੇ ਿੰਪਰਕ ਰਵਿੱ ਿ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। peelregion.ca/coronavirus/core-four/ ਤੇ ਜਾਓ। 
ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕਾਂ  ੀ ਅਤੇ ਰਿਹਰੇ ਨ ੰ  ਢਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਨਿੱਜੀ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) (Personal Protective Equipment) 

(PPE)  ੀ ਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, peelregion.ca/coronavirus/prevention/ ਤ ੇਜਾਓ। 

ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਿੰਿਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿੀਲੇ, brampton.ca/masks ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।  

ਕੋਰਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇਯਤਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/COVID19 ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਜਨਤਕ ਰਿਹਤ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿੁਰਣਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਿਕ ਕੋਰਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ  ਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹਨ। ਇਿ 

ਇਿ ਵਾਇਰਿ ਤੋਂ ਪਰੇ ਿਿੱਲ ੇ ਰਰਹਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਿਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹਾਂ। ਇਿ ਕਰਕ ੇਹੀ ਰਿਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਰਮਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ ਰੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਰਵਿੱਿ ਮਾਿਕ-ਪਰਹਨਣ  ੇ ਿਮ ਰਹਕ ਰ ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਮੈਨ ੰ  ਪਤਾ 
ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਿ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀ, ਭਾਈਿਾਰੇ  ੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਆ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ  ੇਣ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਰਵਿੱ ਿ ਆਪਣੀ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਗੇ।” 

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

“ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ   ੇਯਤਨਾਂ   ੇਨਤੀਜੇ  ੇਖੇ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ, ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ   ੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ  ੀ ਿ ਬ੍ੇ  ੀ ਿਟੇਜ 2 ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 

ਰਮਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਰਵਖੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕਾਂ  ੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਰਤੋਂ ਰਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਰਿਹਤ 

ਮਾਹਰਾਂ  ੀ ਿਲਾਹ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ,ੇ ਅਿੀਂ ਬ੍ਹਾਲੀ   ੇਿਾਡੇ ਰਿਤੇ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾ ਿਕ ੇ ਹਾਂ।” 

http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcore-four%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819948642&sdata=6UprhXy%2FRGyQjd3nLMxFjOTJANCFYT%2Bey%2FCKIYgXh7s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819958636&sdata=v%2Bi2yCD4XHprV%2FMnMvcM44oIZWIMrRLzIKGfycOn4ow%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

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

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਿਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ  ੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹਿੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਿੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 
ਜੋ ਕੋਰਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਵਿੱ ਿ ਮ   ਕਰੇਗੀ। ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਅਤੇ ਅਰਥਿਾਰੇ   ੇਰਬ੍ਹਤਰ ਰਹਿੱਤ 

ਰਵਿੱਿ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ  ਾ ਹਰ ਿੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਿ 

ਲਾਗ  ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਿੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਿ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਿੋਂ ਇਿੱਕ   ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂ ਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਿ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰ  ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਿਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁ ੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰ  ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ  ੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ  ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਿ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ  ੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

