
 
 

 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਕ ਹਲੋੀਡ ੇ2020 

 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਇਿ ਿਾਲ, ਵਿਵਿਕ ਹੋਲੀਡੇ (Civic Holiday), ਿੋਮਿਾਰ, 3 ਅਗਿਤ ਨ ੂੰ  ਹੈ।  

ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਿਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਵਨਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-

19) ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਵਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਿਮੇਤ, ਵਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਫੈਵਿਵਲਟੀਜ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਿ ਤਿੱਕ ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।  

ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਵਿਵਿਜ (Fire and Emergency Services), ਟਰੈਵਫਕ ਿਰਵਿਵਿਜ (Traffic Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ 

(By-Law Enforcement), ਰੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ (Road Operations), ਅਤੇ ਵਿਵਕਓਵਰਟੀ ਿਰਵਿਵਿਜ (Security Services) ਿਮੇਤ, ਿਾਰੀਆਂ 
ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਿਵਹਯੋਗ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।   

ਵਕਿੇ ਿੀ ਿਿਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨਿਾਿੀ, 311 ਤੇ ਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 311 (Brampton 311) ਐਪ 

(ਜੋ ਐਪ ਿਟੋਰ (App Store) ਜਾਂ Google Play (ਗ ਗਲ ਪਲੇ) ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, www.311brampton.ca ਤੇ ਜਾ 
ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 311@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇਵਕਿੇ ਿੀ 
ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਲਈ, 24/7 ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਿਿਾਲ, ਵਜਿੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਅ, 

ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਫੈਵਿਵਲਟੀਜ ਦ ੇਬ੍ੂੰਦ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿਿਾਲ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਿਰੁਿੱ ਵਿਆ 

 

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਵਿਵਿਕ ਹੋਲੀਡੇ ਨ ੂੰ  ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੇ ਵਕਿੇ ਵਡਿਪਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਵਿਵਿਕ ਹੋਲੀਡੇ, ਿਾਲ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਨਿੱਜੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, www.brampton.ca/bylaws ਤ ੇਜਾਓ।   
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਵਿਵਿਕ ਹੋਲੀਡੇ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਰ ਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਐਤਿਾਰ/ਛੁਿੱ ਟੀ ਦ ੇਵਦਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਦੇਿੋ। 

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

Centre) ਿਹਿੱ ਲਾ ਹੈ। ਿਿਾਰੀਆਂ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਿਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ, 905.874.2999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਿਿੱਧ ਿਾਰ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਿੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਿੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਠੋਿ ਿਤਹਾਿਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪਾਰਮੈਂਟਿ ਅਤੇ ਿੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਿ ਿੇਲੇ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਿੱਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਿੈਨੀਟਾਈ਼ਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਫੈਵਿਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਿ ਿਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪ ੂੰ ਵਝਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਵਿਟੀ, ਿਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜੂੰਨਾ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਿੂੰ ਭਿ ਹੋ ਿਕ,ੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਿ ਿਟੌਪਿ ਤ,ੇ ਮਾਿਕ ਪਵਹਨ ਕੇ ਿੀ, ਲਗਾਤਾਰ 

ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ। ਿਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪਿ ਵਜਹੇ, ਿੁਦ ਦੇ 
ਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਿੱਿਣ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਿੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਵਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਕ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਤ ੇਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ, ਨੇੜਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿਾਈਟ ਵਿਿੇ ਟੈਿਟ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ 
ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਲਾਹ ਨਾਲ, ਿਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਿੱਿਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਿੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ (ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ 
ਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਲਾ਼ਿਮੀ ਹਨ। ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਵਫਿ (Brampton Emergency Management Office) ਵਿਿੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਵਨਯਵਮਤ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਿੇਿਾ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤੇ 
@bramptontransit ਨ ੂੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਿਿਾਲ ਵਿਿੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਦ ੇਿੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੇ 905.874.2999 ਤ ੇਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਪਾਰਕਿ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

 
ਿਹਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ੂੰਦ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿਹ ਲਤਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (click here)। 
 

ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec At Home) ਦ ੇਨਾਲ, ਪ ਰੇ ਿਰੀਰ ਦੀ ਐਕਿਰਿਾਈਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰਦਰੁਿਤ ਰਹੋ, ਵਿਿੱ ਿੋ ਵਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਵਕਿੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਿੁੂੰ ਦਰ ਵਲਿਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਿ ਕਰੋ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton Recreation) ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਿਿੱਲੋਂ 
ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਆਭਾਿੀ ਪਰੋਗਰਾਵਮੂੰਗ ਹੈ! www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿੱਕ 

ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
 

ਇਿ ਗਰਮੀ, ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 4 ਤੋਂ 10 ਿਾਲ ਦ ੇਬ੍ਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ, ਿੂੰ ਸ਼ੋਧਤ ਿਮਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰ, ਿੋਮਿਾਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਿਾਰ, ਿਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕ ਰਵਜਿਟਰ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 

www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਕਾਰਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਿ ਤਿੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬ੍ੂੰਦ ਹਨ। ਚੋਣਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤ,ੇ ਪਗਡੂੰਡੀ ਦ ੇਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਿਿਤਾਂ 
ਲੈਣਾ (Curbside Pickup) ਉਪਬ੍ਲਧ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਂ ਅਿੱਠ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਿੇ, ਬ੍ਾਹਰ ਲਿੱ ਗੇ ਡਰੌਪਬ੍ੌਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਪਿੀਆਂ ਿੀ, 24/7 ਿਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fcurbside-pickup&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231010362&sdata=HGOYCQKQPMWtWp7cfzZPdaV7Ati%2BXzYfjk6C%2FQ4sFRU%3D&reserved=0
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ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਪਨ (PIN) ਦ ੇਨਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਬ੍ੁਿੱ ਕਿ ਅਤੇ ਈ-ਔਡੀਓਬ੍ੁਕਿ, 

ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਿਟਰੀਵਮੂੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਿਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਿੱਚ ਵਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Digital Library) ਵਿਿੱਚ ਹੋਰ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਿੋ। ਆਪਣ ੇਿਾਤੇ ਵਿਿੱਚ 

ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click here to get an online library card)। ਹਰ 

ਉਮਰ ਦ ੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਭਾਿੀ (ਿਰਚੁਅਲ) ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਿਾ ਲਓ ਅਤੇ ਿਮਰ ਕਲਿੱ ਬ੍ਾਂ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਰਵਜਿਟਰ ਕਰੋ (Register 

here for summer clubs): 0-12 ਿਾਲ ਦ ੇਬ੍ਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਮ (Brampton Brain Game), ਟੀਨ ਿਮਰ ਰੀਵਡੂੰਗ ਕਲਿੱ ਬ੍ (Teen 

Summer Reading Club) ਅਤੇ ਅਡਲਟ ਿਮਰ ਰੀਵਡੂੰਗ ਕਲਿੱ ਬ੍। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦ ੇਈਮੇਲ ਅਿੱਪਡੇਟਿ ਲਈ ਿਬ੍ਿਕਰਾਈਬ੍ ਕਰਕ ੇ(subscribing 

to Brampton Library email updates) ਿੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ Facebook, Twitter ਅਤੇ Instagram @bramptonlibrary ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਿਰਵਿਵਿਜ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਵਿਵਿਕ ਹੋਲੀਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ।  
 

ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ (Animal Control), ਿੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਿਾਰ, ਿਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਿਾਲੇ 

ਵਦਨਾਂ ਨ ੂੰ , ਿਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਚਾਲ  ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦ ੇਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣਗੇ: 
 

• ਬ੍ੀਮਾਰ/਼ਿਿਮੀ/ਵਹੂੰ ਿਕ ਘਰੇਲ  ਜਾਨਿਰ ਜਾਂ ਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਵਹੂੰ ਿਕ ਜਾਨਿਰ 

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

• ਬ੍ੂੰਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਿੇ ਅਿਾਰਾ ਕੁਿੱ ਵਤਆਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ  

ਇਹਨਾਂ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਵਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਿੇਗਾ। 
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ  

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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