
 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਅੱਜ 19 ਜਨੂ ਨੂੂੰ  ਚਣੋਵੇਂ ਵੱਡ ੇਪਾਰਕਾਂ ਸਵਖੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਿ ਨੂੂੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਖਹਲੋ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਜੂਨ, 2020) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਸਹੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਅੱਜ, 19 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  
ਚੋਣਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਸਵਖੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਿ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੇਹੱਦ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਉਂਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਪਾਰਕ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੱ ਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ 
ਕਦਮ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੂਲਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮਿ ਖਹੋਲਣੇ ਹਨ। 

ਵਾਸ਼ਰੂਮਿ, ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹੇਠਾਂ ਸਲਖੇ 

ਪਾਰਕਾਂ ਸਵਖੇ ਖਹੋਲੇ ਜਾਣਗੇ: 

• ਬ੍ੈਟਿਮੈਨ ਪਾਰਕ (Batsman Park) 

• ਸਚੂੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 

• ਕਰੈਸਡਟਸਵਊ ਿੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਪਾਰਕ (Creditview Sandalwood Park) 

• ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ (Eldorado Park) 

• ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage Park) 

• ਮੈਕਕੈਂਡਲਿ ਪਾਰਕ (McCandless Park) 

• ਟੇਰਾਮੋਟੋ ਪਾਰਕ (Teramoto Park) 

ਵਾਸ਼ਰੂਮਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਿਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਸਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕ ੇਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਕਸੋਵਡ-19 ਤੋਂ ਿਰੱੁਸਖਆ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

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

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

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

Emergency Management Office) ਸਵਖੇ 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। 
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