
 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅੱਜ, 19 ਜਨੂ ਨੂੂੰ  ਿਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹਲੋ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਜੂਨ, 2020) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋ੍ਲਹਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਸਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਟੀ ਦ ੇਿਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਅੱਜ, 19 

ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੱ ਲ ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ।  

ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ, ਿਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ੍ਹੱ ਲੇ ਰਸਹਣਗੇ। 

ਸਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖ੍ਆ ਨੂੂੰ  ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਸਵੱਚ, ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਜਹੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ 

ਵਾਸਲਆਂ (ਸਵਜੀਟਰਿ) ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਿਮਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦ ੋਮੀਟਰ (ਛ ੇਫੁੱ ਟ) ਦੂਰ ਰਸਹਣ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦਫਨਾਉਣ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਜਹਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਗੇਟ ਬ੍ੂੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤ,ੇ 

ਗੇਟ ਖ੍ਹੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਿੇਮੇਟਰੀ ਆਸਫਿ (Cemetery Office) ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ੍ਹੱ ਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਵਕਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 

905.874.2997 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਿੇਮੇਟਰੀ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 83-2016 (Cemetery By-law 83-2016) ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸਵੱਚ ਕੁੱ ਸਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੋਸਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖ੍ਆ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਕਓਸਰਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ (Corporate Security 

Services) ਨੂੂੰ  905.874.2111 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਨ।  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਮੇਟਰੀ (Brampton Cemetery) ਅਤੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਮੇਂ ਦ ੇ25 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ 
ਇੱਥੇ ਉਪਲਬ੍ਧ (available here) ਹੈ।  

ਕਸੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਿਰੱੁਸਖ੍ਆ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

ਸਿਟੀ, ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਿ ਸਜਹੇ, ਖੁ੍ਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣ-ੂਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰੱਖ੍ਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ 

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖ੍ੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਸਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਮੂੂੰ ਹ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ ਪਸਹਣਨ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 

ਜੋਖ੍ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਰੀਖ੍ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਸਫਿ (Brampton 

Emergency Management Office) ਸਵਖੇ੍ ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਯਸਮਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਨੂੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਿੇ ਵੀ 
ਿਮੇਂ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਸਿਟੀ ਦ ੇਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣਾ, ਿਾਡੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋ੍ਲਹਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ 

ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਇਿਦਾ ਸਕੂੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਖ੍ਾਿ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਆਸਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਖੋ੍ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖ੍ਆ ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦੂੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਸਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

• ਪੈਟਸਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰੀਓਪਸਨੂੰ ਗ ਐਡਂ ਸਰਕਵਰੀ ਵਰਸਕੂੰਗ ਗਰੱੁਪ ਰਾਹੀਂ, ਿਾਡੀਆਂ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਅਤੇ ਿਹੂਲਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦ ੇਸਵਆਪਕ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ, ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਣ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿੁਰੱਸਖ੍ਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿੇਵਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਵਾਿੀ ਆਪਣ ੇਸਪਆਸਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦ ੇਿਕਣ।”  

• ਮਾਰਸਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ, ਰੀਓਪਸਨੂੰ ਗ ਐਡਂ ਸਰਕਵਰੀ ਵਰਸਕੂੰਗ ਗਰੱੁਪ, 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਨੂੂੰ  ਿੁਰੱਸਖ੍ਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣਾ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੱੁਖ੍ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਾਂਗੇ ਸਕ ਅਿੀਂ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਤਾ ਲਈ, ਸਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖ੍ਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।”  

• ਡੇਸਵਡ ਬ੍ੈਸਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟਵ ਅਫਿਰ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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