
 

  

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਰੋਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟ ੇਅਤੇ ਦਰਰਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆ ਂ

ਲਈ ਰਰੈਪਡ ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ. 
ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਰਿਉਨੀਟਕੈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕੀਤੀ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਜ ਨ, 2021) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਇਿਦੇ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਡਿੈਲਪਿੈਂਟ ਆਰਫਿ (Economic 

Development Office) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਆਰਫਿ (Brampton Emergency Management Office) ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਲ ਕੇ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਰਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ , ਿੁਫ਼ਤ ਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਰੈਰਪਡ ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਰਕੱਟਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ. 
ਿੈਂਟਰ (RIC Centre) ਅਤੇ ਕਰਿਉਨੀਟੈਕ (Communitech) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। StaySafe ਨਾਿਕ ਪਰੋਗਰਾਿ, ਕੋਰਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਰਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਿੱਚ ਤੇਜੀ ਰਲਆਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਿੇਗਾ। 

ਰੈਰਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਿਕਰੀਰਨੰਗ, ਰਬ੍ਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਿੰਕਰਰਿਤ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿਨ ੰ  ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਰਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਿਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰਬ੍ਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਰਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਿੰਕਰਰਿਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ, ਦੋਿਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇਿਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਿੀਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਭਾਿੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। StaySafe, ਰੈਰਪਡ 

ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਰਕੱਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ ਕਰ ਿਕਣ।  

StaySafe 

ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਿੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ, StaySafe ਪਰੋਗਰਾਿ ਉਹਨਾਂ ਿਾਰੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦ ੇ150 ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਕਰਿਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਿ ਤ ੇਹੋਣ ਿੇਲੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਿਕਦੇ। 

ਰੈਰਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਪੋਇੰਟ-ਆਫ ਕੇਅਰ ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਟੈਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਿਚਾਰੀ ਕੰਿ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਖੁਦ ਟੈਿਟ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿੰਟਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੀ ਉਿ 

ਟੈਿਟ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਕਿੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਟੈਿਟ ਪਾੱਰਜਰਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਉਿਨ ੰ , ਹੋਰ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਟੈਿਰਟੰਗ ਲਈ ਨੇੜਲੇ 

ਕੋਰਿਡ ਟੈਿਰਟੰਗ ਿੈਂਟਰ ਭੇਜ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਇਰਿ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਦ ੇਜੋਖਿ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿੌਕਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ,ੇ 150 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਖਹੱ ਲਾ ਹੈ। ਪਰਹਲਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਿ ਰਿੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਲਈ, 

ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਿੰਗਠਨ, ਇੱਥੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ (learn more about 

the program and sign up here) ਿਕਦੇ ਹਨ।  

150 ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਿਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ (government portal) ਤੋਂ ਰਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

ਆਰਰਥਕ ਬ੍ਹਾਲੀ 
 

ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ ਦ ੇਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਰੋਡਿੈਪ ਦੇ ਿਟੈਪ ਿਨ (Step One of the Province’s Roadmap to Reopen) ਹੇਠ, ਗੈਰ-ਜਰ ਰੀ ਰਰਟੇਲ 

ਰਿੱਚ 15 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਰਿਟੀ ਿੀਿਾਿਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ, ਿੇਚ ੇਜਾ ਿਕਣ ਿਾਲੇ ਿਿਾਨ ਤ ੇਕੋਈ ਪਾਬੰ੍ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰ ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਿੇਂ ਰਰਟੇਲ ਲਈ 25 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਰਿਟੀ ਿੀਿਾਿਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ, ਿੇਚੇ ਜਾ ਿਕਣ ਿਾਲੇ ਿਿਾਨ ਤ ੇਕੋਈ ਪਾਬੰ੍ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਰੈਰਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਿਰਟੰਗ ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਕਾਰਿਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਰਿੱਚ ਹੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਬ੍ਲਰਕ ਇਹ ਆਤਿਰਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ 
ਰਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਰਿੱਚ ਿੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/rapidtesting
http://www.brampton.ca/rapidtesting
http://www.brampton.ca/rapidtesting
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fhow-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6%2FCzR%2B%2BYqnKpL5IDCWdNU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fhow-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6%2FCzR%2B%2BYqnKpL5IDCWdNU%3D&reserved=0
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario#section-2


 

  

 

ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਲਈ 

ਫਰੇਿਿਰਕ ਿਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਰਕਿਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Brampton’s Economic Recovery Strategy) ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਇਕੋਨੋਰਿਕ 

ਰਰਕਿਰੀ ਿਟਰੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਦ ੇਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦ ੇਿਿੇਂ, ਇਿਨ ੰ  ਪਰਹਲਾਂ ਿਰਗੀ ਿਰਥਤੀ ਰਿੱਚ 

ਰਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਿੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਟਰੈਟਜੀ, ਚਾਰ ਜਰ ਰੀ ਚੀਜਾਂ ਰਿੱਚ ਿੰਗਰਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਂ 

ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ, ਰਜਿ ਰਿੱਚ ਉੱਦਿੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਿਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ; ਰਨਿੇਸ਼; ਕਲਾ, ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਟ ਰਰਜਿ; ਅਤੇ 
ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ। www.brampton.ca ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।  

 ਹਿਾਲੇ 

“ਕੋਰਿਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਨੇ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੱਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਬ੍ਹੁਤ ਬ੍ੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਰਪਡ ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਦ ੇ

ਇਲਾਿਾ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਾਰੇ ਿਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਿਾਲ ਕਰਕ ੇ– ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਖ ਕ,ੇ ਿਾਿਕ ਪਰਹਨ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਿਫਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਿਾਰੇ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ ੇ– ਅਿੀਂ ਆਪਣ ੇਿਾਰੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲਣਾ-ਜੁਲਣ ਅਤੇ ਿਾਡੀਆਂ ਿਨਪਿੰਦ 

ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਰਿੱਚ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇਇੱਕ ਕਦਿ ਨੇੜੇ ਆ ਿਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਿੈਂ, ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਰਿਉਨੀਟੈਕ ਰਿਖੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਰਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  
ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ StaySafe ਪਰੋਗਰਾਿ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਰਪਡ ਟੈਿਟ ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਰਕੱਟਾਂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕਰ ਲੈਣ।” 

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

 

“ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਚ, ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਰਜੰਦਗੀ ਿੰਚਾਰਲਤ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਿਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਹੱਤਿਪ ਰਣ ਭ ਰਿਕਾ ਰਨਭਾਿੇਗੀ, 
ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਕੋਰਿਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਰਿਉਨੀਟੈਕ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਡੇ ਿਰਹਯੋਗਾਤਿਕ ਯਤਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ 
ਦਰਰਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੈਰਪਡ ਟੈਿਰਟੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਪ ਰੇ ਆਤਿਰਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਿਾਡੇ ਿਿਰਰਪਤ ਕਾਰਿਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”    

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਡਿੈਪਲਿੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਕੋਰਿਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਰਖਆ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਰਰਹਣਾ ਲਾਜਿੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ ੰ  
ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ StaySafe ਪਰੋਗਰਾਿ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਰਪਡ ਟੈਿਟ ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਰਕੱਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਿੁਰੱਰਖਆ ਨ ੰ  ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦ ੇਕੇ, 

ਅਿੀਂ ਪ ਰੇ ਆਤਿਰਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਪਾੱਲ ਰਿਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਿਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਿਕ ਰਡਿੈਪਲਿੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਖੇ ਿਟਾਫ਼, ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਿੱਚ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨ ੰ  
 ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ ਦ ੇਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਰੋਡਿੈਪ ਦ ੇਿਟੈਪ ਿਨ ਰਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ.  
ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਰਿਉਨੀਟੈਕ ਰਿਖੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ। ਰੈਰਪਡ ਟੈਿਟ, ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਰਿੱਚ ਕੋਰਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨਗੇ 
ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਗੇ।” 

- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

  

 

"ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਂਟਰ ਨ ੰ  ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲ ਹੋਣ ਤ ੇਿਾਣ ਹੈ, ਰਜਿਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਡੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਰਿੱਚ ਿਦਦ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। StaySafe ਰਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ ਿਰਗੀ ਰਜੰਦਗੀ ਰਿੱਚ ਿਾਪਿ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਅਰਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰਰਹਣ ਦ ੇਰਿਚਕਾਰ 

ਅੰਤਰ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਿ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਲਈ ਇਨੋਿੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਿਜੋਂ, ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਂਟਰ ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਿ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਿੇਖਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਯੋਗ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।"  

- ਪੈਿ ਬ੍ੈਂਕਿ (Pam Banks), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਂਟਰ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰਿੱਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਦੇ 

ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ Twitter, Facebook, ਅਤੇ 
Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

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

