
 

 

 ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡਟੇਸ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਰੋਟਹਾਊਸ 6 ਜਲੁਾਈ ਨ ੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਖ੍ਹੁੱ ਲ ਵਰਹਾ  
ਹ,ੈ ਸਪਰੇ ਪੈਡ ਦ ੇਘੰਟੇ ਿਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਵਹੁੱ ਸੇ ਿਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰੋਵਿੰਵਸਅਲ ਔਫੈਂਸੇਜ 

ਕੋਰਟਹਾਊਸ (Provincial Offences Courthouse) 6 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਖ੍ਹੁੱ ਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਪੈਡ ਦ ੇਘੰਟੇ ਿਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਵਸਟੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱ ਵਖ੍ਆ ਨ ੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸੁਰੁੱ ਵਖ੍ਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਕਰੋਟਹਾਊਸ 

5 ਰੇ ਲਾੁੱਸਨ ਬੁਲੇਿਾਰਡ (5 Ray Lawson Boulevard) ਵਿਖੇ੍ ਸਵਿਤ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਵਟਸ ਪਰੋਵਿੰਵਸਅਲ ਔਫੈਂਸੇਜ ਕੋਰਟ (Ontario 

Court of Justice Provincial Offences Court) 6 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਖ੍ਹੁੱ ਲੇਗੀ। 

ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਵਿੁੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉੱਿੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੁੱਕ-ਪਾਸੇ ਿਾਲਾ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਿਾਜ਼ਾ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਜੁੱਿੇ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਗਾਰਡ ਿੁੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉੱਿੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਸੰਬੰਧੀ ਸਿ-ੈਜਾਂਚ (ਸੈਲਫ-ਸਕਰੀਵਨੰਗ) ਬਾਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖ੍ਆ ਕਰਨ। 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ ੇਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ, ਕਤਾਰ ਵਟਕਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਚਨਾ ਕਾਉਂਟਰ (Information 

Counter) ਤ ੇਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕਤਾਰ ਵਿੁੱਚ ਜਗਹਾ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਖ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਕਤਾਰ 

ਨੰਬਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਉਹ ਵਬਲਵਡੰਗ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ 

ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਖ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ, ਵਬਲਵਡੰਗ ਵਿੁੱਚ ਿੁੱ ਖ੍-ਿੁੱ ਖ੍ ਸੇਿਾ ਖੇ੍ਤਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨਗੇ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਜਾਣ ਲਿੋ ਵਕ ਪਰੋਵਿੰਵਸਅਲ ਔਫੈਂਸੇਜ ਐਕਟ (Provincial Offences Act) ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੁੱ ਵਦਆਂ ਨ ੰ , 11 ਸਤੰਬਰ, 

2020 ਤੁੱਕ ਸਿਵਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਵਟਸ (Ontario Court of Justice) ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ (website) 

ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਸਪਰੇ ਪਡੈਸ 

6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪਰੇ ਪੈਡ ਸੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘੰਟੇ ਿਧਾ ਵਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੁੱਚ ਸਪਰੇ ਪੈਡਸ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ 

ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਖ੍ਹੁੱ ਲੇ ਰਵਹਣਗੇ। ਸਪਰੇ ਪੈਡ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ 

www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ।  

ਕਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੁੁੱ ਵਖ੍ਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fnotice-to-public-regarding-provincial-offences-act-matters%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C72a4775801b64ab4fda008d821e3e559%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637296609976822083&sdata=2Wbfq%2BU68sex7kIBj4zgV%2F33WEQkE4Zhhr4WA%2BwRYqs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fnotice-to-public-regarding-provincial-offences-act-matters%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C72a4775801b64ab4fda008d821e3e559%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637296609976822083&sdata=2Wbfq%2BU68sex7kIBj4zgV%2F33WEQkE4Zhhr4WA%2BwRYqs%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

ਪੀਲ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਿ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਹਰ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖ੍ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣ ੇ

ਹੁੱਿਾਂ ਨ ੰ  ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 20 ਸਵਕੰਟਾਂ ਤੁੱਕ, ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਹੁੱਿਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਿੋ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ 

ਿਾਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਖੰ੍ਘਦੇ ਜਾਂ ਵਨੈੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਵਟਸ਼  ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁੱਿਾਂ 
ਨ ੰ  ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਪੈਡਸ ਵਿਖੇ੍ ਨਾ ਜਾਓ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

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

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

