
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 31 ਜਲੁਾਈ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹਲੋਣ ਦੀ ਿਟਜੇ 3 ਰ ਿੱ ਚ ਦਾਖ੍ਲ ਿੋ ਰਿੀ ਿ ੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (30 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦ ੇਕਿੱਲਹ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ, ਰਿਟੀ ਇਿ 

ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 31 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ, ਿੋਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਲਈ ਰਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ 
ਐਲਾਨ ਰ ਿੱਚ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਨ ੰ , ਿਟੇਜ 3  ਿੱਲ  ਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦਿੱਤੀ ਿੈ। 

ਿਟਜੇ 3 ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ, ਿ ੇਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਗੋਰਾਰ ੰਗ 

ਪਾਰਕਿ, ਖੇ੍ਡ ਦ ੇ ੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਰਫਟਨੈਿ ਉਪਕਰਨ 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਖੇ੍ਡ ਦ ੇ ੈਦਾਨ, ਖੇ੍ਡਣ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਰਫਟਨੈਿ ਉਪਕਰਨ, ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 31 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹਿੱ ਲਣਗੇ। ਰਨ ਾਿੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪ ਰੇ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਦਿੱਿਣ ਲਈ, ਪਾਰਕਾਂ ਰ ਿੱਚ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।   

ਿ ਬ੍ੇ ਦੀਆਂ ਰਰਟਰਨ ਟ  ਪਲੇ (Return to Play) ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦ ੇ ੁਤਾਬ੍ਕ, ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡ ਿੁਣ ਲੀਗਿ  ਾਿਤੇ, ਗੇ ਪਲੇ ਲਈ ਖ੍ਹਿੱ ਲੇ 

ਿਨ। 

ਪਰੋਫੈਿਰਿ ਲੇਕ (Professor’s Lake) ਰ ਖੇ੍, 10 ਅਗਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਪੈਡਲ-ਬ੍ੇੜੀ (ਕੈਨੋ) ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਤੀ (ਕਾਇਕ) ਰਕਰਾਏ ਤ ੇਲੈਣ ਲਈ 

ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਣਗੀਆਂ।  ੇਰ ੇ, brampton.ca/recreation ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਰ ੰਗ 

10 ਅਗਿਤ ਦੇ ਿਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਗਰ ੀਆਂ ਰ ਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਨਪਿੰਦ, ਰਫਟਨੈਿ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ (Fitness in the 

Park) ਦੀ  ਧਾਈ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗੀ। ਇਿ ਇਿੱਕ  ੁਫ਼ਤ ਆਉਟਡੋਰ ਰਫਟਨੈਿ ਪਰੋਗਰਾ  ਿੈ। ਇਿ ਆਉਟਡੋਰ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾ  ਦਾ 
ਰ ਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ   ਿੱ ਧ ਗਰ ੀ  ਾਲੇ  ਿੀਰਨਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਖੇ੍ਤਰਾਂ ਰ ਿੱਚ, ਰਜਿੱਥੇ  ਿੱਡੇ ਿ  ਿਾਂ ਲਈ ਿਰੀਰਕ 

ਦ ਰੀ ਿੰਭ  ਿੈ, ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ, ਖ੍ਹਿੱ ਲੀ ਿ ਾ  ਾਲੀਆਂ ਰਫਟਨੈਿ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਿੋਣ ਲਈ, ਿੋਰ ਰ ਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਣ।  ਧੀ ਿੋਈ 
ਿ ਰਿੱਥਾ  ਾਿਤੇ ਰਦਨ, ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈ ਿਲੌਟਿ ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ। ਪਰੋਗਰਾ  ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰ ਿੱਚ ਬ੍ ਟ ਕੈਂਪ (Boot Camp),  ੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 

(Meditation) ਅਤੇ Zumba™ ਸ਼ਾ ਲ ਿਨ। ਪ ਰਾ ਸ਼ੈਰਡਊਲ brampton.ca/recreation ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋ ੇਗਾ।  

ਇਨਡੋਰ ਪ ਲਿ, ਰਫਟਨੈਿ ਿਿ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿੀਰ ਤ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾ  (ਰਿਰਫ਼ ਰਰਜ਼ਰ ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ), ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ (Labour Day) ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਜਨਤਾ 
ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹਿੱ ਲਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਤੈਰਾਕੀਆਂ, ਲੇਨ ਰ ਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀਆਂ, ਐਕ ਾਰਫਟ ਅਤੇ ਐਕ ਾ ਥੈਰੇਪੀ, ਚੋਣ ੇਂ ਇਨਡੋਰ ਿਰ ਰ ੰਗ ਪ ਲਿ ਰ ਖੇ੍, ਰਿਰਫ਼ 

ਰਰਜ਼ਰ ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋ ੇਗੀ। ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾ ਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਿਨ, ਆਰਟਿ, ਿਪੋਰਟਿ, ਡਾਂਿ (ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ), STEM 

ਅਤੇ ਿਕੇਰਟੰਗ। ਰਫਟਨੈਿ ਿਿ ਲਤਾਂ, ਡਰੌਪ-ਇਨ ਕਾਰਰਡਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਕਿਰਤ  ਾਲੇ ਕ ਰੇ ( ੇਟ ਰ  ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹਿੱ ਲਣਗੀਆਂ। 
ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇਤ, ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣ  ਾਲੇ ਿਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾ ਾਂ ਅਤੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
brampton.ca/recreation ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ੇਗੀ।  
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ਇਿ  ੇਲੇ, ਿਾਰੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ, ਜਨਤਾ  ਾਿਤੇ ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕੀਤੇ ਰਬ੍ਨਾਂ  ਾਲੀ  ਰਤੋਂ ਲਈ ਬੰ੍ਦ ਰਰਿਣਗੇ। ਿ ਾਲਾਂ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
recconnects@brampton.ca ਤੇ ਈ ੇਲ ਕਰੋ। 

ਰਤਓਿਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰ  

ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਰਤਓਿਾਰ, ਕਾਰਜਕਰ , ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਦ ਰੋਜ਼ (The Rose) ਿ ੇਤ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਿੈਂਟਰਾਂ 
ਰ ਖੇ੍ ਕਾਰਜਕਰ ਾਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰ  ਪਰਰ ਟ, 7 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2020, ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇਤਿੱਕ ਰਿੱਦ ਰਰਿਣਗੇ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 

ਿੁਣ  ੈਧ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਦ ੇਨਾਲ, ਚੋਣ ੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਰ ਖੇ੍ ਰਾਖ੍ ੀਆਂ  ਿਤਾਂ (ਿੋਲਡਿ) ਨ ੰ , ਪਗਡੰਡੀ ਦ ੇਰਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਰਲਜਾਣ ਲਈ ਰਿੱ ਰਖ੍ਆ 

ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ bramptonlibrary.ca ਤ,ੇ ਿ ਿੱਗਰੀਆਂ ਰਾਖ੍ ੀਆਂ ਰਿੱਖ੍ਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਚੋਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤ ੇਇਿ ਿੇ ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ।  ੇਰ ,ੇ bramptonlibrary.ca ਤ ੇਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੇ Facebook, Twitter ਅਤੇ Instagram ਪੇਜਾਂ, @bramptonlibrary ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। ਇਿ  ੇਲੇ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰ੍ਦ ਿਨ।  

ਿਟਜੇ 3 ਦਰੌਾਨ ਿਰੁਿੱ ਰਖ੍ਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰ ਧਾਨ 

ਰਿਟੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਦ ੇਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਅ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਆ ਨ ੰ  ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿੱਖ੍ਦੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਦ ੇਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹਿੱ ਲਣ ਤ,ੇ ਉਿਨਾਂ ਰ ਖੇ੍ 

ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਜਿੇ ਿਖ੍ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰ ਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਰਿਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਿ ੇਸ਼ਾ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 

2.0  ੀਟਰ (ਜਾਂ ਛ ੇਫੁਿੱ ਟ) ਦ ਰੀ ਕਾਇ  ਰਿੱਖ੍ਣਾ ਲਾਜ਼ ੀ ਿੈ। 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖ੍ ਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਰੀਖ੍ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐ ਰਜੈਂਿੀ  ੈਨੇਜ ੈਂਟ 

ਆਰਫਿ (Brampton Emergency Management Office) ਰ ਖੇ੍ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰ ਲ ਕੇ ਕੰ  ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਰਨਯਰ ਤ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ 
ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਰਕਿੇ  ੀ ਿ ੇਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਨ ੰ  ਿੰਪਰਕ 

ਕਰਨ ਲਈ, 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਿ  ਰਿਕ ਇਕਿੱਠ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ 

ਿ ਬ੍ੇ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਿਟੇਜ 3 ਦੇ ਰਿਿੱ ਿੇ  ਜੋਂ, ਿੁਣ 50 ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਦ ੇਇਨਡੋਰ ਇਕਿੱਠ ਅਤੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਦ ੇਆਉਟਡੋਰ ਇਕਿੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। 
ਇਿ ਇਕਿੱਠ, ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਦ ੇਬ੍ਾਿਰ  ਾਲੇ ਰਕਿੇ ਰ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ- ੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਜਾਂ 10-ਰ ਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਿ ਾਰਜਕ ਦਾਇਰੇ  ਰਗੀਆਂ, ਿ ਬ੍ੇ ਦੀਆਂ 
ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਰਿਣਗੇ।  

ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਰਕਿੇ  ੀ ਜਨਤਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਤੋਂ 2.0  ੀਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰਿੱਖ੍ਣ ਤ ੇਪਾਬੰ੍ਦੀ ਲਗਾਉਣ  ਾਲੇ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ,ੇ 
ਐ ਰਜੈਂਿੀ  ੇਜਰਿ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅਜ ਲਾਗ  ਰਰਿਣਗੇ। ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਰ ਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤ,ੇ ਿਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=recconnects@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJzE64pORrw2evyED-2F1LjqPpzCRPhy8By8Ln306NVJuVSb2d7grDFitXlAUgOVPxT7Dy45y-2FY-2FVB5TgJCJmWs-2FuZ5DXHQe2WNymgVkC4LhEkZ0x2diLKiCLUIPag5bsQTdhagBX8Khop8HxmbUL9VEdXG3ROKBLMIwcI4u4LtJkKyiIt1OZtsTHEoDmfJfdt3wvXeMA1WKeZ8O-2FOb8jBAYV-2FElPtAkJuWvMRqLI3X-2BYLj3mBI6wZomJrphmxmMmsUP6xoeYdSfizQOjoGDvWerGoOdrtqryO533cWYySOkdnoEoMlKvihrY2T-2BMMFtLLO3w-3D-3DqHN8_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoOp-2FY8U0hL-2BpTM-2BNqei5U5zRFwnSvrod-2B0kbnWLAXTxgsNZO3qAc3wg-2BlKhGLfF1lBdAY4-2F1mGee-2B1TA7VP2aDSdG-2B9ONtB-2FJ2Iu5a-2BfpzcPVWVbLICC40SypB2cLOWySq18aSHRW5NJd-2BOxUYSWWjd40EJBv2ukRutTop7pf0vmf7AF6BcpLc-2FG-2Fke1HNXJHAFIaJAAhDbtyUi4yPCe1xEAQ2A68ObYnyUc4KJXL8q2deSEGakngWB4kc0WCPR8Y-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C3f21620bdd9a4d3d0a5f08d834d11a96%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317419987694139&sdata=kvUe9i65m0qJgIFTPjI%2BfjNzbad6M4hHWjTF6iTKTOQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJwkyNkwe0Nmui18UOOPCUfwxzARce-2FtajgEeJUkRRduhNdlri6YdpSqwEG1hj-2BsIaBox-2B8QIQzlfkDXVTEETiPx-2FZJycjSohLU4z3Z1xaAEF2VRTQ2WdzOv-2F-2FPhhDu79kuAQI7AcVBPdk5qAnb4q37wf62FKmx7wvUYs48XaMSqb8OHnsk1WXUenZdpVVue9uXzNbwjAcZF0LItLPDQScgwIMQJZ3rcEi1rYsuPEczOv27vmPh-2BP6UyrJqsxzVae5Ev-2Fb2U5R1eTXbKofa6UyQQeYOCM564VGG0KNjyDtSeR0J1cT1PzyaLjIpkddxTxeOP6T0yghrsWCJ2hbEywEstREXI7P9BUu32C6bHcUxAd-2FT-2Fz1p3ezb9daEM7GU7xqnT03mu1tIbJpYTL74khLt8szusvZOYFLjcJ55buAMjd199c0Th9bpgkKeZ2cCLp2ZqzTSu-2B3i4rR6EPTi-2B2Bv54Vl3tglD1m41WJpmKW-2Fb-2BI4qG16MVOhRz6qWZLksdow-3D-3D6P-z_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOoOp-2FY8U0hL-2BpTM-2BNqei5U5zRFwnSvrod-2B0kbnWLAXTxgsNZO3qAc3wg-2BlKhGLfF1lBdAY4-2F1mGee-2B1TA7VP2aDSdG-2B9ONtB-2FJ2Iu5a-2BfpzcD9Cnh1uFQTcdVIAWsbWl-2F60jR2xgwsOSfnH4KG1DVam-2BAPOAXev-2BCkOxOcTc1CToEW0b19gyRB7qimXc394AnaLW0VQvf6NKQIgf-2BDNz9PTjN7V0nUxPXmBXPKQVSt9c6in1uj4DIVuXhalsGesFJs-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C3f21620bdd9a4d3d0a5f08d834d11a96%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637317419987694139&sdata=30tf28s%2BLo23n%2BtRXO3Hor3XWo3gFMAGMosnyCkU8Z0%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

$500 ਦਾ ਅਤੇ  ਿੱ ਧ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ $100,000 ਤਿੱਕ ਦਾ ਜੁਰ ਾਨਾ ਲਿੱ ਗ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਰਨਯ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਰਨ ਾਿੀ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ। 

ਲਾਜ਼ ੀ  ਾਿਕ 

ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰ ਿੱ ਚ  ਦਦ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਰ ਖੇ੍, ਗੈਰ- ੈਡੀਕਲ  ਾਿਕ (ਕਿੱਪੜੇ 
ਦੇ ਬ੍ਣੇ ਿਧਾਰਨ  ਾਿਕ) ਪਰਿਨਣਾ ਜਾਂ ਰਚਿਰੇ ਨ ੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ ੀ ਿੈ। ਇਿ ਰਨਯ  10 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗ  ਿੈ। ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੈਲਥ ਦੀ ਿਲਾਿ ਤੋਂ 
ਬ੍ਾਅਦ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਰ ਡ-19 ਿਬੰ੍ਧੀ ਲਾਜ਼ ੀ ਰਚਿਰਾ ਢਕਣਾ ( ੈਨਡੇਟਰੀ ਫੇਿ ਕ ਰਰੰਗਿ) 

ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Coverings By-law) ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਜੋ 1 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020 ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਰਿੇਗਾ। 
ਿੋਰ  ੇਰਰ ਆਂ ਲਈ, brampton.ca/masks ਤ ੇਜਾਓ। 

ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹਲੋਣ ਅਤੇ ਬ੍ਿਾਲੀ ਯਜੋਨਾ (ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕ ਰੀ) ਦ ੇਨਤੀਜ ੇ

ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਿਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਾਰੇ ਿ ਰਚਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ  ਦਦ ਲਈ 5  ਈ ਤੋਂ 14 ਜ ਨ, 2020 ਤਿੱਕ, ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ 

ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦਾ ਿਰ ੇਖ੍ਣ ਕੀਤਾ ਿੀ ਰਕ ਉਿ ਿੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰ ੰਗ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਰਕ ੇਂ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਕੁਿੱ ਲ 4,500 ਜ ਾਬ੍ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਿਨ।  ੁਿੱ ਖ੍ 

ਝਲਕੀਆਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਿਨ: 

• 87% ਉੱਤਰ ਦੇਣ  ਾਰਲਆਂ ਨੇ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਿ ਰਦਿੱਤੀ, ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਆ 

ਨ ੰ  ਤਰਜੀਿ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਭਾ ੇਂ ਇਿ ਰ ਿੱਚ ਦੇਰੀ ਿੋ ਜਾ ੇ। 
• 88% ਉੱਤਰ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਿਰਿ ਤ ਿਨ ਰਕ ਰਿਟੀ ਨ ੰ   ਿੱ ਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਿੇ ਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰ  ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
• 82% ਉੱਤਰ ਦੇਣ  ਾਰਲਆਂ ਨੇ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰੁਚ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਿ ਰਦਿੱ ਤੀ। 

ਿ ਾਲੇ 

“ਇਿ ਐਲਾਨ ਉਿ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੈ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਪਛਲੇ  ਿੀਨੇ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਫਰੰ ਟਲਾਈਨ 

ਕਰ ਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਿਤ ਦੇਖ੍ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾ ਰਾਂ ਦੀ, ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ ਰਿੱਖ੍ਣ ਰ ਿੱਚ ਰ ਿਨਤ ਅਤੇ ਿ ਰਪਣ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ 

ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਿ ਬ੍ ੇਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਿਟੇਜ 3  ਿੱਲ  ਧ ਰਿੇ ਿਾਂ,  ੈਂ ਿਰ ਰਕਿੇ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਿਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਰ ਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 

ਰ ਿੱਚ  ਦਦ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ੍ਣਾ ਲਾਜ਼ ੀ ਿੈ। ਿਾਡੇ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿੈਲਥ ਦੀਆਂ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਰਰਿਣਾ ਲਾਜ਼ ੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰ ਲ ਕੇ, ਸ਼ਰਿਰ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਿਾਲੀ  ਿੱਲ ਅਿੱਗੇ  ਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ੍ ਿਕੀਏ।” 

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

 

“ਜੋ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿ  ਿਾਂ ਤੋਂ ਿੁਰਣਆ ਿੈ, ਉਿਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ੍ਦੇ ਿੋਏ ਰਿਟੀ, ਿਟੇਜ 3 ਰ ਿੱ ਚ ਿੇ ਾ ਾਂ ਨ ੰ   ੁੜ 

ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦਾ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ ਅਤੇ ਉਪਾਅ  ਾਲਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ੍ ਰਿੀ ਿੈ। ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦੀ ਪ ਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਬ੍ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਰ ਿੱਚ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਭ ਰ ਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਿਾਂ।  ੈਂ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ ਗੈਰ- ੈਡੀਕਲ 

 ਾਿਕ ਪਰਿਨ ਕੇ, ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇ  ਰਿੱਖ੍ ਕੇ,  ਾਰ- ਾਰ ਆਪਣੇ ਿਿੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਿੋ ,ੇ ਤਾਂ ਟੈਿਟ ਕਰ ਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭ ਰ ਕਾ ਰਨਭਾਉਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ੍ਣ।” 
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-  ਾਰਰਟਨ  ੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲ,  ਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ,  ੇਅਰਿ ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕ ਰੀ  ਰਰਕੰਗ ਗਰੁਿੱਪ, 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਕੋਰ ਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਾਡੀ ਪ ਰੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰ ਿੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਿੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਨ ੇਂ ਤਰੀਕ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਜੋ ਰਨ ਾਿੀਆਂ, 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ ਅਤੇ ਿੁਰ ਧਾਜਨਕ ਿਨ। ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਿਟੇਜ 3 ਰ ਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਇਿ ਲਈ  ਧਾਏ ਗਏ 

ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਰਰਿਣਗੇ। ਅਿੀਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਆ ਦੇ ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਲਿੱ ਭਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ੍ਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ 
ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਿਾਲੀ  ਿੱਲ ਅਿੱਗੇ  ਧਦੇ ਰਰਿਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾ ਿਕੀਏ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰ ਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰ  ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤ ੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖ੍ਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 
 
 

 

 ੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

 ੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ,  ੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜ ੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰ ਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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