
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹਲੋਣ ਅਤ ੇ 

ਿਵੇਾਵਾਂ ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਨ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਅਗਿਤ, 2020) – 9 ਿਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਿਮੇਤ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ, 

ਰਿਰਫ਼ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ, ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਵਾਿਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੱ ਲਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ 
ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਿਾਰੀਆਂ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ।  
  

16 ਿਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਚੈਂਬ੍ਰਿ (Council Chambers) ਜਨਤਾ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੱ ਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਰਿਰਫ਼ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ੁਰਕੰਗ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਮਲੇਗੀ। ਰਿਟੀ, ਕਮੇਟੀ (Committee) 

ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਵਕਲਪ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ।   
 

ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਬ੍ੁਰਕੰਗ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦ ੇਵੇਰਵ,ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾਂ ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਰਵਆਂ ਲਈ ਰਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਭ ਰਮਕਾ ਰਕਵੇਂ ਰਨਭਾ ਰਹੀ 
ਹੈ, brampton.ca/reopening ਤ ੇਜਾਓ। 
  

ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ 

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ, ਰਿਰਫ਼ ਰਾਿਵੀਆਂ (ਰਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ) ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੱ ਲਣਗੀਆਂ। 
ਇਨਡੋਰ ਪ ਲਿ, ਰਫਟਨੈਿ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿੀਰਮਤ ਆਮ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇ(Labour Day) ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣਗੇ। ਥਾਂ 
ਰਾਿਵੀਂ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮੇਤ, ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, 1 

ਿਤੰਬ੍ਰ ਨ ੰ  www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਿ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਰਵੱਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰਵੱਚ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਿੀਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਿਾਵਧਾਨੀ ਭਰੇ ਫੇਜਾਂ ਰਵੱਚ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਅਤੇ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿਾਡੇ ਜਨਤਕ ਰਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਇਹ ਿਾਡੇ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਿਲੀਅਤ ਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਅਿੀਂ ਇਿਨ ੰ , ਹਰੇਕ ਲਈ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਬ੍ਨਾਂ ਰਵਘਨ, 
ਪਰਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”  

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

“ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦੇ ਿਾਡੇ ਿਰਵੇਿਣ ਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਿੁਰਣਆ ਰਕ 70% ਰਨਵਾਿੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਿਨ ਰਕ ਰਿਟੀ, ਰਜੰਨਾ ਿੰਭਵ ਹੋ ਿਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਪਰਰਮਟਾਂ, ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਿਲਾਹ ਤੱਕ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/recreation%20on%20September%201


 

 

ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਰਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪ ਰਾ ਰਧਆਨ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਤਰੀਕ ੇਲੱਭਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗੇ, ਜੋ 

ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਿੁਰਵਧਾਜਨਕ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

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

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਰਨਆਂ ਤੋਂ, ਿਟਾਫ਼, ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਲਈ, ਿਾਡੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਰਤਆਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ, ਵੱਧ ਵਾਰ ਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਰਜਹੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ 

ਹੀ, ਅਿੀਂ ਦ ਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੰੁਚ (ਰਰਮੋਟ ਵਰਕ ਐਕਿੈਿ) ਨ ੰ  ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਿਾਰੇ ਯਤਨ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੇਵਾ ਰਵੱਚ ਰਬ੍ਨਾਂ ਿਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ, ਜਨਤਕ ਰਿਹਤ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

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

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

  
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

