
 

 

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ 2020 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (12 ਮਈ, 2020) – ਇਸ ਸਾਲ, ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day), ਸੋਮ ਾਰ, 18 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਹੈ।  
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ, COVID-19 

(ਸੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Recreation 

and Community Centres) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ, 

ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।  
 

ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ (Fire and Emergency Services), ਟਰੈਵਫਕ ਸਰਵ ਵਸਜ (Traffic Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 

(By-Law Enforcement), ਰੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ (Road Operations), ਪੀ.ਓ.ਏ. ਕੋਰਟਸ (POA Courts) ਅਤੇ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਸਰਵ ਵਸਜ 

(Security Services) ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।   
 

ਵਕਸੇ  ੀ ਸ ਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨ ਾਸੀ, 311 ਤ ੇਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 311 (Brampton 311) ਐਪ 

(ਜੋ ਐਪ ਸਟੋਰ (App Store) ਜਾਂ Google Play (ਗ ਗਲ ਪਲੇ) ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, www.311brampton.ca ਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 311@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇਵਕਸੇ  ੀ 
ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਲਈ, 24/7 ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, COVID-19 ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਸ ਾਲ, ਵਜ ੇਂ ਟੈਕਸ ਸਥਵਗਤ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ 

ਦ ਰੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਦ ੇਬ੍ੂੰਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸ ਾਲ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਵ ਕਟਰੋੀਆ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ – ਔਨਲਾਈਨ ਮਨਾਓ! 

 

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵ ਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਸਟੀ ਨੇ ਪਵਰ ਾਰ-ਅਨੁਕ ਵਲਤ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਵਲਜਾਣ, ਅਤੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਆਭਾਸੀ ( ਰਚੁਅਲ) ਵਡਸਪਲੇ 

ਵਜਹੇ ਵ ਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਨੈਪਡਹਬ੍ (SnapdHUB)  ਿੱਲੋਂ ਸੂੰਚਾਵਲਤ ਹੈ।  
 

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਨ ੂੰ , ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Experience Brampton) ਦੀ ਅਗ ਾਨੀ  ਾਲੀ, ਹੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ! ਲੈਟਸ ਈਟ! (Hey Brampton! Let’s Eat!) ਮੁਵਹੂੰ ਮ ਦ ੇਵਹਿੱ ਸੇ  ਜੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ। ਆਪਣ ੇਬ੍ੈਕਯਾਰਡ 

ਵ ਿੱਚ, ਆਪਣ ੇਅਗਲੇ ਲਾਅਨ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦਰ ਾਜੇ ਤ,ੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤ ੇਵਪਕਵਨਕ ਵਜਹਾ ਮਹੌਲ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦ ੇਆਪਣ ੇ

ਅਨੁਭ  ਨ ੂੰ  ਯਾਦਗਾਰ ਬ੍ਣਾਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਇਸ ਵਪਕਵਨਕ ਦੀ ਤਸ ੀਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਮਨਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ 

ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਬ੍ਣਨ ਲਈ #BramptonTogether ਵਲਿੋ। 
 

ਪ ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵ ਿੱਚ, ਅਸਲੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਵ ਿੱਚ ਵਡਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤ ੇ(ਔਗਮੈਂਵਟਡ ਵਰਐਵਲਟੀ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਵਡਸਪਲੇ ਦ ੇਰੋਮਾਂਚਕ 

ਅਨੁਭ  ਲਈ ਗ ਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ! ਪਟਾਵਕਆਂ ਦਾ ਆਭਾਸੀ ਵਡਸਪਲੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਪਰੂੰਪਵਰਕ ਵਡਸਪਲੇ ਦਾ 
ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਵ ਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਭਾਸੀ ਸ਼ੋ, ਰਾਤ 8  ਜ ੇਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ੇਗਾ। ਪਟਾਵਕਆਂ ਲਈ ਉਲਟੀ ਵਗਣਤੀ ਰਾਤ 7:50  ਜ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋ 

ਜਾ ੇਗੀ। ਭਾਗ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਵਡਸਪਲੇ ਦ ੇਵਲੂੰ ਕ ਲਈ, www.brampton.ca/victoriaday ਤ ੇਜਾਓ। 
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ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਵਿਆ 

 

ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡੇ, ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ,ੇ ਵਸਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਵਬ੍ਨਾਂ, ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇ(Canada Day), ਦੀ ਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (New Year’s Eve) 

ਨ ੂੰ   ੀ ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।   
 

ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਅਵਜਹੇ ਪਟਾਕ ੇਹਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤ ੇਵਤੂੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦ ਰ ਤਿੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚਿੱਕਰ, 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਿੱਕਰ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ)। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਿੱਕੇਟ ਵਕਸਮ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ 

ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਲੀ ਵ ਿੱ ਚ, ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ ਤ,ੇ ਵਸਟੀ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਵਨਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

 

• ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਰਿੱ ਿੋ, ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬ੍ੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋ ੇ  
 

• ਫੁਲਝੜੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਕਦੇ  ੀ ਪਟਾਕੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਵ ਿੱਚ ਫੜਹ ਕੇ ਅਿੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗੇ ਪਟਾਕ ੇਨ ੂੰ  ਹਿੱਥ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਫੜਹੋ।  
 

• ਕਦੇ  ੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਨਾ ਸੁਿੱ ਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ  ਿੱਲ ਕਰਕ ੇਨਾ ਚਲਾਓ। 
 

• ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ੇਕੂੰਟੇਨਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ। 
 

• ਸਾਰੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਵਦਓ। 
 

ਹਰ ਸਾਲ, ਪਟਾਕਾ ਵ ਕਰੇਤਾ ਾਂ ਲਈ, ਪਟਾਕੇ  ੇਚਣ  ਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵਸਟੀ ਤੋਂ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਵਕਸੇ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਦਾ 
ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਨ ਾਸੀ ਦੇਿਣ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਸਟੋਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਕਤੇ ਹੋਰ ਪਟਾਕ ੇ

 ੇਚ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ, ਸਰਵ ਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 311 (Brampton 311) 

ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਇਸਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਦ  ੀ ਸਰਵ ਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ  ਾਲੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ, ਜਾਂ COVID-19 ਦ ੇਕਾਰਨ ਪੂੰਜ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠਾਂ 
ਬ੍ਾਰੇ ਵਚੂੰ ਵਤਤ ਹੋਣ। 
 

COVID-19 ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਵਿਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ ਅਵਜਹੇ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ , ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਵਧਆਨ 

ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

• ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health), ਪੀਲ (Peel) ਦ ੇਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਾਹਰ ਹੋਣ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ 

ਲਈ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ। ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦ ੇਕੋਲ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤਿੱਕ 

ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਹੋ ,ੇ ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ੇ ਜਾਂ 



 

 

ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹੋ ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਕਿੱ ਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਸਾਰੇ 500+ ਪਾਰਕ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾ ਾਂ, ਵਬ੍ਨਾਂ ਜੂੰਜੀਰ ਬ੍ੂੰਨਹੇ  ਕੁਿੱ ਵਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ, ਵਪਕਵਨਕ ਸ਼ੈਲਟਰ, 

ਆਉਟਡੋਰ ਸਪੋਰਟ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਵਫਟਨੈਸ ਉਪਕਰਨ (ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡਸ, ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਅਤੇ ਟੈਵਨਸ ਕੋਰਟਸ), ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਦ ੇਪਾਰਵਕੂੰਗ ਲੌਟਸ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬ੍ੂੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇ ਵਕ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 905.874.2111 

ਤ ੇਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ। 
 

• ਹਾਲਾਂਵਕ ਟਰੇਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ, ਵਫਰ  ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦ ਵਜਆਂ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ 2.0 ਮੀਟਰ 

ਦ ਰ ਰਵਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟਰੇਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ੇਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 
 

• ਪੂੰਜ ਜਾਂ  ਿੱਧ ਲੋਕ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚੋ – ਸ ਬ੍ੇ  ਿੱਲੋਂ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਂ ਵਸਵ ਲ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (Emergency 

Management and Civil Protection Act) ਦ ੇਅਧੀਨ, ਹੁਣ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਤ ੇਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਹੈ। 
 

• ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਰਤੇ ਗਏ ਫੇਸਮਾਸਕਾਂ, ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ  ਾਲੇ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲ  ਹੈਲਥਕੇਅਰ  ੇਸਟ ਨ ੂੰ , ਇਿੱਕ ਬ੍ੈਗ ਵ ਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕ ੜੇ ਵ ਿੱਚ 

ਸੁਿੱ ਟੋ। 
 

• ਹੁਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਿੱ ਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ $500 ਅਤੇ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 

$100,000 ਤਿੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇ ਵਕ ਕੋਈ ਇਸਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਨ। 

 

• ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ ੇਹੋਣ  ਾਲੇ COVID-19 ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ  ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਤਣਾਅ  ਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਵਸਜ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 

ਆਰਵਥਕ ਸਵਹਯੋਗ, ਬ੍ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ, ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਵਸਜ (Task 

Forces) ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ (Brampton Transit), ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਰ ਟਾਂ ਦ ੇਰਿੱਦ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਐਤ ਾਰ ਦ ੇਘਟਾਏ ਗਏ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 
ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਬ੍ਿੱਸਾਂ ਚਿੱਲਣਗੀਆਂ: 
 

1 ਕ ੀਨ (1 Queen)  11 ਸਟੀਲਸ (11 Steeles)   50 ਗੋਰ ਰੋਡ (50 Gore Road 

2 ਮੇਨ (2 Main)   14 ਟੋਰਬ੍ਰੈਮ (14 Torbram)   52 ਮੈਕਮਰਚੀ (52 McMurchy) 

3 ਮੈਕਲੌਗਵਲਨ (3 McLaughlin) 15 ਬ੍ਰੈਮਲੀ (15 Bramalea)   115 ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ (115 Pearson Airport) 

https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Featured%20Trails.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Featured%20Trails.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

4 ਵਚੂੰਗਕ ਜ਼ੀ (4 Chinguacousy) 18 ਵਡਕਸੀ (18 Dixie)   501 ਜ਼ ਮ ਕ ੀਨ (501 Züm Queen) 

5 ਬ੍ੋ ੇਅਰਡ (5 Bovaird)  23 ਸੈਂਡਲ ੁਿੱ ਡ (23 Sandalwood)  502 ਜ਼ ਮ ਮੇਨ (502 Züm Main) 

7 ਕੈਨੇਡੀ (7 Kennedy)  30 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ (30 Airport Road) 511 ਜ਼ ਮ ਸਟੀਲਸ (511 Züm Steeles) 

 

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵ ਿੇ ਗਾਹਕ ਸੇ ਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਮਲੀ (Bramalea), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟ ੇ (Brampton Gateway) ਅਤੇ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown) ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵ ਿੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਵਬ੍ਲਵਡੂੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ ੇਰੇ 6  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਤਿੱਕ ਹੈ। ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact 

Centre) ਿੁਿੱ ਲਹਾ ਹੈ। ਸ ਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸ ੇਰੇ 9  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਿੱਕ, 905.874.2999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

 ਿੱਧ  ਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਪਵਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾ ੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ  ੇਲੇ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵ ਿੱਚ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ ੂੰ ਵਝਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਸ ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ  ਾਈਪਸ ਵਜਹੇ, ਿੁਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ  ਾਰ- ਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ। 
 

ਰ ਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵ ਿੱਚ ਅਗਲੀ 
ਬ੍ਿੱਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਵਡ ਾਈਸ ਤੋਂ nextride.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। ਵਟਰਿੱ ਪ ਪਲਾਵਨੂੰ ਗ ਦ ੇਹੋਰ 

ਟ ਲਸ ਲਈ, www.triplinx.ca ਤ ੇਜਾਂ Google Maps (ਗ ਗਲ ਮੈਪਸ) ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

 

ਸਾਰੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਵਮੂੰਗ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਰਿੱਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੈਵਡਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਿਾਵਤਆਂ ਵ ਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ recconnects@brampton.ca ਤ ੇਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 

ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec At Home) ਦ ੇਨਾਲ, ਪ ਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਵਸਿੱ ਿੋ ਵਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਵਕ ੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੂੰ ਦਰ ਵਲਿਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton Recreation) ਦ ੇਸਟਾਫ਼  ਿੱਲੋਂ 
ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਆਭਾਸੀ ਪਰੋਗਰਾਵਮੂੰਗ ਹੈ! www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿੱਕ 

ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਬ੍ੂੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ੀਕੈਂਡ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਲਈ, 

ਸਟਰੀਵਮੂੰਗ ਵਫਲਮਾਂ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਵਮਊਵਜਕ ਸੁਣ ੋਜਾਂ ਈਬ੍ੁਿੱ ਕ (eBook) ਪੜਹੋ! ਸਾਡੇ ਵਡਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.bramptonlibrary.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ info@bramlib.on.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
 
 
 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
mailto:recconnects@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:info@bramlib.on.ca


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇ ੀਕੈਂਡ  ਾਲੇ, ਐਤ ਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ।  
 

ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ (Animal Control), ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 7  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10  ਜੇ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਅਤੇ ਐਤ ਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ  ਾਲੇ 

ਵਦਨਾਂ ਨ ੂੰ , ਸ ੇਰੇ 8  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30  ਜੇ ਤਿੱਕ ਚਾਲ  ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦ ੇਹੀ ਜ ਾਬ੍ ਦੇਣਗੇ: 
 

• ਬ੍ੀਮਾਰ/ਜ਼ਿਮੀ/ਵਹੂੰ ਸਕ ਘਰੇਲ  ਜਾਨ ਰ ਜਾਂ ਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨ ਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਵਹੂੰ ਸਕ ਜਾਨ ਰ 

• ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਵਨਿੱਕਲੇ ਕੁਿੱ ਤੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਚਾਉਣਾ 
• ਕੁਿੱ ਤੇ ਦ ੇਕਿੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂਚ 

• ਬ੍ੂੰਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਿੇ ਅ ਾਰਾ ਕੁਿੱ ਵਤਆਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

 

ਇਹਨਾਂ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ ਾਬ੍ ਦੇ ੇਗਾ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ  

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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