
 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿੀਸਿਤ ਪਹ ੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿੁੰਚਾਲਨ ਿਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਿਟੇਰੀ ਨ ੁੰ  ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਖਲੋਹੇਗੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਿਈ, 2020) – ਿਾਰੇ ਸਿਜੀਟਰਿ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਿ ਰੱਸਖਆ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 9 ਿਈ, 

2020 ਤੋਂ, 10 ਸਿਲਿਨ ਅਿੈਸਨਊ (10 Wilson Avenue) ਸਿਖੇ ਿਸਿਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਿੇਟਰੀ (Brampton Cemetery) ਨ ੁੰ  ਸਨਯੁੰਤਸਰਤ ਅਤੇ ਿੀਸਿਤ 

ਪਹ ੁੰ ਚ ਦ ੇਨਾਲ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹੇਗੀ। 

ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰ ਚ, ਚਰਚ ਿਟਰੀਟ (Church Street) (ਬ੍ੀਚ ਿਟਰੀਟ (Beech Street) ਦ ੇਸਬ੍ਲਕ ੱ ਲ ਨੇੜੇ) ਤ ੇਗੇਟ ਤੱਕ ਿੀਸਿਤ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਸਿਟੀ ਦ,ੇ ਿ ੱ ਢਲੇ ਿਿੇਂ ਦ ੇ25 ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ, ਅਗਲੇ ਨੋਸਟਿ ਤੱਕ ਬ੍ੁੰਦ ਰਸਹਣਗੇ। 

ਬ੍ੀਰੀਿਿੈਂਟ ਅਿਾੱਸਰਟੀ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Bereavement Authority of Ontario) ਿੱਲੋਂ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਿ ਤਾਬ੍ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਿੇਟਰੀ ਸਿੱਚ, 

ਇੱਕ ਿਾਰ ਸਿੱਚ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 10 ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਹਰ ਪਲਾਟ ਸਿੱਚ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਿਾਿੀ ਉੱਿੇ 
ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਿੁੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਸਹ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪਸਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਪਲਾਟ ਇੱਕ-ਦ ਜੇ ਦ ੇਸਬ੍ਲਕ ੱ ਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬ੍ੁੰਦੀਆਂ ਿੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਿੱਧ ਿਿੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ।  

ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਸਜਹੇ ਸਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਜੀਟਰਿ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਿਿਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਦ ਸਜਆਂ (ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਸਹੁੰਦੇ 
ਹਨ) ਤੋਂ ਦ ੋਿੀਟਰ (ਛ ੇਫ ੱ ਟ) ਦੀ ਦ ਰੀ ਕਾਇਿ ਰੱਖਣੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਿੇਟਰੀ ਦੇ ਿੁੰਚਾਲਨ ਦਾ ਿਿਾਂ: 

• ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 9 ਿਈ: ਸ਼ਾਿ 5 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜ ੇਤੱਕ 

• ਐਤਿਾਰ, 10 ਿਈ: ਬ੍ੁੰਦ 

• ਿੋਿਿਾਰ, 11 ਿਈ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ: ਿੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ੱ ਕਰਿਾਰ, ਸ਼ਾਿ 4:30 ਿਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਿਜ ੇਤੱਕ; ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ, ਦ ਪਸਹਰ 

ਬ੍ਾਅਦ 3 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7:30 ਿਜੇ ਤੱਕ 

ਿੁੰਚਾਲਨ ਦ ੇਿੋਧੇ ਗਏ ਿਿੇਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿ ਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਿੇਟਰੀ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ, ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਸਜਿੇਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਿਕਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੈਅ ਿ ਲਾਕਾਤ ਦ ਆਰਾ ਹੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਿ ਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 905.874.2997 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 



 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਿੇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਿ ੱ ਢਲੇ ਿਿੇਂ ਦ ੇ25 ਸ਼ਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਿਾਂਭਣ ਦੀ ਸਜ਼ੁੰ ਿੇਿਾਰੀ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸ਼ਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਇੱਿੇ 
ਉਪਲਬ੍ਧ (available here) ਹੈ। 
 

ਹਿਾਲਾ 
  

“ਅਿੀਂ ਇਿਨ ੁੰ  ਿਹੱਤਿਪ ਰਣ ਿਿਝਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਿ ਿਦਰਿ ਡ ੇਨ ੁੰ  ਪਸਰਿਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਿ ਰਗਿਾਿੀ ਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਸਿੱਚ ਿਿਰੱਿ 

ਹੋਣ। ਸਿਟੀ ਨ ੁੰ  ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨ ੁੰ  ਬ੍ੁੰਦ ਕਰਨ ਸਜਹਾ ਿ ਸ਼ਕਲ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣਾ ਸਪਆ ਿੀ। ਪਰ ਹ ਣ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੁੰ ਭਿ ਿ ਰੱਸਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਿਹੱਤਿਪ ਰਣ 

ਿੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੋਂ, ਿੀਸਿਤ ਪਹ ੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿੁੰਚਾਲਨ ਿਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਿੇਟਰੀ ਨ ੁੰ  ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੁੰਤ  
ਇਹ ਐਤਿਾਰ ਨ ੁੰ  ਬ੍ੁੰਦ ਰਹੇਗੀ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਸਦਨ ਬ੍ਹ ਤ ਿਾਰੇ ਸਿਜੀਟਰਿ ਦ ੇਆਉਣ ਦੀ ਿੁੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਸਜਹੇ ਉਪਾਿਾਂ ਨ ੁੰ  ਕਾਇਿ ਰੱਖ 

ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਡੇ ਸਿਜੀਟਰਿ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿ ਰੱਸਖਆ ਨ ੁੰ  ਕਾਇਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਿੀ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ 
ਹਾਂ, ਜੋ ਇਿ ਿਿੇਂ ਇਹਨਾਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ।” 
    - ਪੈਟਸਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 
 
 
 

-30- 
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