
 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇ2020 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਜੂਨ, 2020) – ਇਸ ਸਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day), ਬ੍ ਿੱ ਧਿਾਰ, 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਹੈ।  

ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-

19) ਨੂੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱ 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 ਸਰਵਿਵਸਜ (Fire and Emergency Services), ਟਰੈਵਫਕ ਸਰਵਿਵਸਜ (Traffic Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 

(By-Law Enforcement), ਰੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ (Road Operations), ਅਤੇ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਸਰਵਿਵਸਜ (Security Services) ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ 
ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।   

ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨਿਾਸੀ, 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 (ਗੂਗਲ ਪਲੇ) ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, www.311brampton.ca ਤ ੇ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 ਿੀ 
ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਲਈ, 24/7 ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਸਿਾਲ, ਵਜਿੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਅ, 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਦ ੇਬ੍ੂੰਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸਿਾਲ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ – ਔਨਲਾਈਨ ਮਨਾਓ! 

 

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਸਟੀ www.brampton.ca/canadaday ਤ ੇ

ਔਨਲਾਈਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜ ਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਦ ਪਵਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ, ਵਨਿਾਸੀ ਪਵਰਿਾਰ-ਅਨ ਕੂਵਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇ

ਆਭਾਸੀ (ਿਰਚ ਅਲ) ਵਡਸਪਲੇ, ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੋ (JUNO) ਅਿਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਮ ਿੱ ਿ ਪਰਦਰਸ਼ਕ, ਿਾਕ ਆਫ ਦ ਅਰਥ (Walk Off The Earth) 

ਦ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/canadaday ਤੇ ਜਾਓ।  

ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਡ,ੇ ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ,ੇ ਵਸਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਵਬ੍ਨਾਂ, ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇ(Victoria Day), ਦੀਿਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (New Year’s 

Eve) ਨੂੂੰ  ਿੀ ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ।   
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ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਅਵਜਹੇ ਪਟਾਕ ੇਹਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤ ੇਵਤੂੰ ਨ ਮੀਟਰ (10 ਫ ਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੂਰ ਤਿੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚਿੱਕਰ, 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਿੱਕਰ, ਫ ਲਝੜੀਆਂ)। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਿੱਕੇਟ ਵਕਸਮ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ 

ਪਟਾਵਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਗਲੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ ਤ,ੇ ਵਸਟੀ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਵਨਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

 

• ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਰਿੱ ਿੋ, ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬ੍ ਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਿੇ  
 

• ਫ ਲਝੜੀ ਨੂੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਿੀ ਪਟਾਕ ੇਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਵਿਿੱ ਚ ਫੜਹ ਕੇ ਅਿੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗੇ ਪਟਾਕ ੇਨੂੂੰ  ਹਿੱਥ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾ ਫੜਹੋ।  
 

• ਕਦੇ ਿੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਨਾ ਸ ਿੱ ਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਿੱਲ ਕਰਕ ੇਨਾ ਚਲਾਓ। 
 

• ਫ ਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ੇਕੂੰਟੇਨਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ। 
 

• ਸਾਰੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਵਦਓ। 

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ, ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸੂੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਗਿਾਂਢ ਵਿਿੱ ਚ ਪਟਾਕ ੇਚਿੱਲ ਰਹੇ 

ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ (Brampton Animal Services), ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ 

ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕ ਿੱ ਤੇ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਾਹਰ ਪਿਾਨੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਕ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਹੈ। 

ਹਰ ਸਾਲ, ਪਟਾਕਾ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ, ਪਟਾਕ ੇਿੇਚਣ ਿਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵਸਟੀ ਤੋਂ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਵਕਸੇ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਦਾ 
ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਨਿਾਸੀ ਦੇਿਣ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਕਤੇ ਹੋਰ ਪਟਾਕ ੇ

ਿੇਚ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ, ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 311 (Brampton 311) 

ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਇਸਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਦ ਿੀ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਬ੍ੂੰ ਦੀ ਿਾਲੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਕਾਰਨ ਦਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 

ਵਚੂੰ ਵਤਤ ਹੋਣ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.peelregion.ca/coronavirus ਤ ੇਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ (Brampton Transit), ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਨੂੂੰ  ਐਤਿਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ ਦ ੇਵਦਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਿੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਮਲੀ (Bramalea), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਿੇ (Brampton Gateway) ਅਤੇ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown) ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਿੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਵਬ੍ਲਵਡੂੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੈ। ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact 

http://www.peelregion.ca/coronavirus


 

 

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

ਿਿੱ ਧ ਿਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਿੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਗਾਣ ੂਮ ਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂੂੰ ਵਝਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ 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। 

ਿੀਰਿਾਰ, 2 ਜ ਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰਲੇ ਦਰਿਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜਹਨਾ (ਫਰੂੰਟ ਡੋਰ ਬ੍ੋਰਵਡੂੰਗ) ਮ ੜ ਬ੍ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦੀ, ਪਬ੍ਵਲਕ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਵਹਣਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ, 2 ਜ ਲਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਿੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ 

ਪਵਹਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇਗਾ। 

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

ਟੂਲਸ ਲਈ, www.triplinx.ca ਤ ੇਜਾਂ Google Maps (ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ) ਤ ੇਜਾਓ।  

ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਿਹਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ੂੰਦ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (click here)। 

ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec At Home) ਦ ੇਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰਦਰ ਸਤ ਰਹੋ, ਵਸਿੱ ਿੋ ਵਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਵਕਿੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ ੂੰ ਦਰ ਵਲਿਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਕ ਸ਼ਲਤਾਿਾਂ 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 

ਪਹ ੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਬ੍ੂੰਦ ਕਰ 

ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮ ਫ਼ਤ ਵਡਜੀਟਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonlibrary.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 
info@bramlib.on.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਨੂੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ।  

http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:info@bramlib.on.ca


 

 

 

ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ (Animal Control), ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ਿੱ ਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਿਾਲੇ 

ਵਦਨਾਂ ਨੂੂੰ , ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦ ੇਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣਗੇ: 
 

• ਬ੍ੀਮਾਰ/ਜ਼ਿਮੀ/ਵਹੂੰ ਸਕ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਿਰ ਜਾਂ ਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਵਹੂੰ ਸਕ ਜਾਨਿਰ 

• ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਵਨਿੱਕਲੇ ਕ ਿੱ ਤੇ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਚਾਉਣਾ 
• ਕ ਿੱ ਤੇ ਦ ੇਕਿੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂਚ 

• ਬ੍ੂੰਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਿੇ ਅਿਾਰਾ ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱ ਪ 

 

ਇਹਨਾਂ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਿੇਗਾ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ  

ਮੋਵਨਕਾ ਦ ਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

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

