
 
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਅੱਪਡਟੇ 3: ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, COVID-19 ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਅ ਲਈ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਵਾਧ ੂਉਪਾਅ ਕਰ  

ਰਹੀ ਹੈ – ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਬੰ੍ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਪਰਗੋਰਾਮ 

 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਮਾਰਚ, 2020) – ਪੀਲ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ, COVID-19 (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਿਬੰ੍ਧੀ ਵਾਧੂ ਿਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ, 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੀ 
ਿੁਰੱਰਿਆ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰਵੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਿੰਚਾਰਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮ  

 

14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ, ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ 

ਰਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵੀ ਇਿ ਰਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰਗੋਰਾਰਮੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਬ੍ਰਕੇ ਕੈਂਪਿ  

 

ਮਾਰਚ ਬ੍ਰੇਕ (March Break) ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਿੋਮਵਾਰ, 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 16 

ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰਰਫੰਡ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

recconnects@brampton.ca ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਰਿਟੀ ਦੀ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਦਾ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣਾ 
 

COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall), ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰਿ (Recreation and 

Community Centres), ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਿ ਥਾਵਾਂ (Performing Arts Venues) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 
ਿਮੇਤ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ, 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ।  
 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਮੀਰਟੰਗਾਂ  
 

16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council), ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Committee of Council) ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਫ 

ਐਡਜਿਟਮੈਂਟ (Committee of Adjustment) ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 

ਦ ਰਜੋ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

ਦ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (The Rose Brampton) ਿਮੇਤ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਿ ਥਾਵਾਂ ਰਵਿੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ 

ਕਾਰਜਕਰਮ, 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰੱਦ ਜਾਂ ਿਥਰਗਤ ਕਰ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ ਆਰਟਿ ਥਾਵਾਂ 5 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ।  
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿੰਚਾਲਨ ਿਮੇਂ (ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੱਕ) ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਦ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ੌਕਿ 

ਆਰਫਿ (Box Office) ਨੰੂ 905 874 2800 ਐਕਿਟੈਂਸ਼ਨ 62803 ਅਤੇ 62804 ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ boxoffice@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
 

ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਿੇਵਾਵਾਂ 
 

ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਿਰਹਯੋਗ ਲਈ, ਿਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫਾਇਰ ਐਡਂ 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Fire and Emergency Services), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ (Brampton Transit), ਟਰੈਰਫਕ ਿਰਰਵਰਿਜ (Traffic 

Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾੱ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ (By-Law Enforcement), ਰੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ (Road Operations), ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ (Security 

Services), ਐਨੀਮਲ ਿਰਰਵਰਿਜ (Animal Services) ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਕੋਰਟਿ (POA Courts)।  
 

ਿਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਿਟੀ, ਬੱ੍ਿਾਂ, ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਿਫਾਈ 

ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।   
 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਓਪਰਸ਼ੇਨਿ ਿੈਂਟਰ – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਯੋਜਨਾ ਿਰਕਰਰਆ ਕਰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ COVID-19 ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਧਕਾਰਤ 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਘੋਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (Emergency Management Office) ਨੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਪੱਧਰ 2 ਤੇ ਿਰਕਰਰਆ ਕਰ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਿਲਾ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਨਯੰਤਰਣ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਿਾਿ 

ਵਿੀਰਲਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਮਰੱਥ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।   
 

COVID-19 ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ – ਪੀਲ ਮੈਮਰੋੀਅਲ 

 

ਰਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਰਿਿਟਮ (William Osler Health System) ਨੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ COVID-19 ਦ ੇਿੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਿਕਰੀਰਨੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਿ (Peel Memorial Centre for Integrated Health 

and Wellness) ਰਵਿੇ COVID-19 ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ (COVID-19 Assessment Centre) ਿੋਰਲਿਆ ਹੈ। ਓਿਲਰ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ (Osler 

Assessment Centre), ਰਬ੍ਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲੀਰਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ ਦਾ ਿਮਾਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 

ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਿੱਤ ਰਦਨ ਿੱੁਲਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਰਿਰਲਟੀ, ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦ ੇਆਪਣ ੇਿੇਤਰ ਰਵੱਚ ਹੀ ਿਰਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜ ੇਰੋਗੀਆਂ 
ਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰ (Urgent Care Centre) ਜਾਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰੋਗੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤਦ 

ਵੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਥਾਂ ਹੈ। 
 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 
ਿਫਾਈ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪੱਧਤੀਆਂ (Peel Public Health’s recommended hygiene practices) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ:   

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਦ ਦਾ ਰਨਰੀਿਣ (self-monitor) ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਿਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ 
ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

• ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਿਾਬ੍ੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋਵ ੋਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
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• ਰਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਿਕ,ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਿਾਂ, ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚੋ। 
• ਬ੍ੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਤਾਂ ਦ ੇਿੰਪਰਕ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚੋ। 
• ਿੰਘਦੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਿਮੇਂ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਰਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਢਕੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੰਘਦੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ 

ਿਮੇਂ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਿੇ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਿੰਘਣ ਜਾਂ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਧੋਵੋ। 
• ਆਪਣ ੇਿਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਿਮਰੱਥਾ (ਇਰਮਊਨ ਰਿਿਟਮ) ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਰਜਹੀਆਂ 

ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਿੈਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। 
• ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ (ਸ਼ੌਟ) ਲਗਵਾਓ। COVID-19 ਦ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਧ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬ੍ੀਮਾਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ 

ਵਾਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਰਮਊਰਨਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਦ ਨੰੂ ਦੂਰਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, COVID-19 ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ 

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ www.peelregion.ca/coronavirus ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 
 

ਮਅੇਰ ਪਟੈਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ  ਿਨੇੁਹਾ 
 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨੰੂ ਬੰ੍ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਨੰੂ ਿਰਥਗਤ 

ਕਰਨ ਦ ੇਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਤ ਦੀ ਰੱਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਿੀਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ 

ਦੇ ਬੰ੍ਦ ਰਰਹਣ ਨਾਲ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਿਰ ਨੰੂ ਿਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਿ ਵਧਦੀ ਿਰਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿਲਈ 

ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਫਾਈ ਿਬੰ੍ਧੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।”  
 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19 (City of Brampton COVID-19) 

• ਅੱਪਡੇਟ 2: ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19 ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਅ ਲਈ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (Update 

2: City of Brampton taking additional health and safety measures against COVID-19) 

• ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ – ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) (Peel Public Health – Novel Coronavirus) (COVID-

19) 

• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ – ਿਰਰਵਿ ਿੂਚਨਾ ਅੱਪਡੇਟ 1 (City of Brampton – Service Information Update 1) 

• ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19 ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਿ ਰਵਿੇ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿੈਂਟਰ (COVID-19 

Assessment Centre at Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) 

• ਪਰੋਰਵੰਿ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ: ਰਮਰਨਿਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ – ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) (Province of Ontario: 

Ministry of Health – Novel Coronavirus) (COVID-19) 

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ – ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਅੱਪਡੇਟ (Government of Canada - Coronavirus (COVID-19) 

Update) 

• ਰਵਸ਼ਵ ਰਿਹਤ ਿੰਗਠਨ – ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ (ਿੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਅੱਪਡੇਟ (World Health Organization – Coronavirus 

(COVID-19) Update) 

http://www.peelregion.ca/coronavirus
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/183
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/183
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772215224&sdata=uQUrAiuzatkugYN1u4GmexrXgkaoJVPp%2BYT2ziqlQ%2Bw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772215224&sdata=uQUrAiuzatkugYN1u4GmexrXgkaoJVPp%2BYT2ziqlQ%2Bw%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/182
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.williamoslerhs.ca%2Fabout-osler%2Fnews-media%2Fmedia-releases%2F2020-media-releases%2Fosler-opens-covid-19-assessment-centre-at-peel-memorial-centre-for-integrated-health-and-wellness&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772215224&sdata=t0snIW7QqjF5yw7sKFiq9Q%2BcjFxc065mpD%2Bw2cGU4Bk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.williamoslerhs.ca%2Fabout-osler%2Fnews-media%2Fmedia-releases%2F2020-media-releases%2Fosler-opens-covid-19-assessment-centre-at-peel-memorial-centre-for-integrated-health-and-wellness&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772215224&sdata=t0snIW7QqjF5yw7sKFiq9Q%2BcjFxc065mpD%2Bw2cGU4Bk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2F2019-novel-coronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772225221&sdata=GHPLgHv6B4Dyexfq0nSGPY8XKjq6rWhVuCRDkHcPDwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2F2019-novel-coronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772225221&sdata=GHPLgHv6B4Dyexfq0nSGPY8XKjq6rWhVuCRDkHcPDwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fpublic-health%2Fservices%2Fdiseases%2F2019-novel-coronavirus-infection.html&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772225221&sdata=PkCSJ5OBpR9Vhzhe9B5FWJwwPBcrR0LzKu6U7tntNBs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fpublic-health%2Fservices%2Fdiseases%2F2019-novel-coronavirus-infection.html&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772225221&sdata=PkCSJ5OBpR9Vhzhe9B5FWJwwPBcrR0LzKu6U7tntNBs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772235217&sdata=eSZbizbjpzwQ%2Fedj0Z9UOHd1m7FmnpWm%2BCA1LttSCdY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cdbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637196563772235217&sdata=eSZbizbjpzwQ%2Fedj0Z9UOHd1m7FmnpWm%2BCA1LttSCdY%3D&reserved=0
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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 
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MEDIA CONTACT 
Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

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