
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਕੈਿੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿੀ ਪਸ਼ੇ ਕਰਗੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2021) – ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਿ ਕਾਉਂਰਿਲ ਮੀਰਟੰਗ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰੇ 

ਿਟਾਫ ਲਈ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿੀ (Vaccination Policy) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ ੇਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਟਾਫ ਨੇ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦ ੇਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, 

ਅਰਜਹੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ ੇਲੇਬ੍ਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਡਲੀਵਰੀ ਰਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਦੀ ਿੁਰੱਰਖਆ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਲਿੀ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਿੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੇਗੀ ਰਕ ਰਿਟੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਖਆ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

ਰਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ੇਵੀ ਰਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਰਜਿ ਵਾਿਤੇ 
ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬ੍ੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਰਵਚਲੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਨਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜਹੇ 

ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਜੋ ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਿਹਤ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਜਿਨੰੂ ਇਹ ਿੇਵਾ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿੀ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਰਵਭਾਗਾਂ ਰਵੱਚ, ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਵਗੀ। 

ਛੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਹਊਮੈਨ ਰਾਈਟਿ ਕੋਡ (Ontario Human Rights Code) ਹੇਠ ਰੱਰਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਪਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਿਮੇਤ, ਪੂਰੀ ਪਾਲਿੀ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇ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 ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

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


 

 

 
 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

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

