
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਰੋਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਾਿਤ ੇਐਲਾਨੀ  
ਗਈ ਿਟਟੇ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਮਾਰਚ, 2022) – ਅੱਜ, ਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਨੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਦੇ ਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Emergency Management) ਟੀਮ ਦੀ ਿਲਾਹ ਤੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਹੈ।  

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਨੇ ਿੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਫਿਰ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਡਾ. ਲਾਰੈਂਿ ਲੋਹ (Lawrence Loh) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰੀਜਨਲ 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Regional Emergency Management) ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਿਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ 

ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਹੈ (terminated its declared emergency today)। 

ਰਿਟੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (Emergency Management Plan) ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਰਿਟੀ ਿੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨ ੰ  ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ (City declared an emergency on March 24, 2020)। ਇਹ ਐਲਾਨ, ਕੋਰਿਡ-19 (COVID-19) ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿ ਬ੍ੇ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਕਦਮ ਿੀ। ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ 

ਐਡਰਮਰਨਿਟਰਰੇਟਿ ਿਾਧਨ ਿੀ, ਰਜਿਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟੀ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਾਿਤੇ, ਿੱਧ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕੀ ਹੈ। 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ, 
ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਿਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ, ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਫਾਈ ਰੱਖ 

ਕ,ੇ ਿੈਕਿੀਨ ਲਗਿਾ ਕ ੇਅਤੇ ਮਾਿਕ ਪਰਹਨ ਕ ੇਆਪਣੀ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ।  

ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਰਿੱਚ ਹੀ ਰਰਹ ਕ ੇਅਤੇ ਕਰੋਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਰੁੱ ਧ ਿੈਕਿੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ ਿਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਿਾ ਕ,ੇ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਕਰੋਿਡ-19 ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨਿ ਬ੍ਾਰ ੇਰਬ੍ਲਕੁੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿ ਬ੍ੇ ਦੇ 

ਿੈਕਿੀਨ ਪੋਰਟਲ (Province’s vaccine portal) ਤੇ ਜਾਓ।  

ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਕਰੋਿਡ-19 ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਬ੍ਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟੀ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹਲੈਥ (Peel Public Health) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰਿੱਚ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ, ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਾਰ ੇਪਰੋਰਿੰਿੀਅਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੇਗੀ।    

ਕਰੋਿਡ-19 ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਰਿਜ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ, ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਦੀ ਿੁਰੱਰਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਣਮੇਲਿੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਭਾਰਿਤ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਰਿੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਰਭਾਿੀ ਉਪਾਿਾਂ ਰਿੱਚ 

ਤਾਲਮੇਲ ਰਬ੍ਠਾਉਣ ਿਾਿਤੇ, ਚਾਰ ਮੇਅਰਿ ਕੋਰਿਡ-19 ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਰਿਜ: ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Economic Support Task 
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Force), ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Social Support Task Force), ਯ ਥ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Youth Support Task Force) ਅਤੇ 

ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Seniors Support Task Force) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ।   

ਰਿਟੀ, ਰਪਛਲੇ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ

ਿਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਹ ਰਦਲੋਂ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ ਕੋ-ਲੀਡਿ; ਪਾੱਲ ਰਿਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਿਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5 ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ 

ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6 

• ਿਸ਼ੋਲ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ ਕ-ੋਲੀਡਿ; ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5 ਅਤੇ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ 

(Jeff Bowman), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4 

• ਯ ਥ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ ਕ-ੋਲੀਡਿ; ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਿਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8 ਅਤੇ 

ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ10 

• ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪਰੋਟ ਟਾਿਕ ਫਰੋਿ ਕ-ੋਲੀਡਿ; ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8 ਅਤੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਰਢੱਲੋਂ 
(Gurpreet Dhillon), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10 

• ਬ੍ਕੈਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰਗੋਰਾਮ (Backyard Garden Program) ਚਅੇਰ; ਡਗ ਰਿਹਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, 

ਿਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6 

• ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਿਰੀ ਿਰਰਕੰਗ ਗਰੁੱ ਪ (Reopening and Recovery Working Group) ਲੀਡ; ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ 

(Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4 

ਿਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਟਾਿਕ ਫਰੋਰਿਜ ਦੀ ਬ੍ਦਲੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀ ਿੇਿਾ ਰਡਲੀਿਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੋਸ਼ਲ 

ਿਪੋਰਟ ਨ ੈੱਟਿਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਕਰੋਿਡ-19 ਿਬੰ੍ਧੀ ਜਾਰੀ ਉਪਾਅ 

ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰੋਿਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton 

COVID-19 Mandatory Mask By-law) ਖਤਮ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਹੈ, ਰਫਰ ਿੀ ਚੋਣਿੀਆਂ ਿੈਰਟੰਗਿ ਰਿੱਚ ਮਾਿਕ ਪਰਹਨਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਰਜਿੇਂ 
ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ, ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਿੈਰਟੰਗਿ, ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕਅੇਰ ਹੋਮਿ ਅਤੇ ਕੋਂਗਰੀਗੇਟ ਕਅੇਰ ਿੈਰਟੰਗਿ। ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਿੈਰਟੰਗਾਂ ਰਿੱਚ ਿੀ ਮਾਿਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਜੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਿ ਬ੍ੇ ਦੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਿ (Province’s regulations) ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬੱ੍ਿਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰਿਖ,ੇ ਮਾਿਕ ਪਰਹਨਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਹਨਾਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਅਤੇ 

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਿ ਿਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਪ ੰ ਰਿਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।      

ਿੇਿਾ ਅੱਪਡੇਟਿ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤੇ @bramptontransit ਨ ੰ  ਫਾਲੋੱ ਕਰੋ। ਿਿਾਲ ਰਿੱਧ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਨ ੰ , 905.874.2999 ਤੇ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ।  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Flaws%2Fregulation%2F200364&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5NyHPWjTOrkZngVhDI7pU6qhB%2Fm9Nb7l8F8QL2MfYdM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Flaws%2Fregulation%2F200364&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5NyHPWjTOrkZngVhDI7pU6qhB%2Fm9Nb7l8F8QL2MfYdM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MBL8vEBj79iV9WHFS%2BDLExcykSKj0deArNInUSF52UU%3D&reserved=0


 

 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਿਮੇਤ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਿੀਰਲਟੀਜ ਰਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਿਾਿਤੇ ਪਰੀ-ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਰਕ ਜਕੇਰ ਉਹ ਬ੍ੀਮਾਰ ਮਰਹਿ ਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹਣੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਿੱਚ ਹੀ ਰਰਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।   

ਹਿਾਲੇ 

“ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਕਰੋਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਿੱਚ, ਿਾਡੀ ਿਟੇਟ ਆਫ 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਰਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਕੇਰ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਟਾਫ, ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਿਰਕਰਿ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦੇ 

ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਰਥਤੀ ਰਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ। ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਰਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨ ੰ  
ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਰਜੱਤ ਜਾਿਾਂਗੇ, ਰਜਿੇਂ ਅਿੀਂ ਦੋ ਰਪਛਲੇ ਿਾਲਾਂ ਰਿੱਚ – ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਜੋਂ ਰਜੱਤੇ ਹਾਂ।”  

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

“ਰਪਛਲੇ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਰਿੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਖ ੇਿਾਡੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਆ ਦੇ ਬ੍ਚਾਅ ਲਈ ਰਦਰੜਹਤਾ ਨਾਲ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਟਾਫ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ 

ਤਰਹ ਰਦਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਿੱਲੋਂ, ਅਿੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਿੱਲ ਿਧਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿੇਿਾ 
ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪਾਲੱ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰਰੇਟਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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