
 

 
 

 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇ2020 

 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਇਸ ਸਾਲ, ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇ(Labour Day), ਸੋਮਿਾਰ, 7 ਸਤੰਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਹੈ।  

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 
ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ 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 (ਗ ਗਲ ਪਲੇ) ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, www.311brampton.ca ਤੇ 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 ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਵਧਤ ਸਿਾਲ, ਵਜਿੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਅ, ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ, ਅਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਤੈਅ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦ ਆਰਾ, ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਿੀਆਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਦ ੇਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦ ਬ੍ਾਰਾ 
ਿਹਿੱ ਲਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸਿਾਲ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ। 
  

ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 

 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇਨ ੰ  ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਵਕਸੇ ਵਡਸਪਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਲੇਬ੍ਰ ਡ,ੇ ਸਾਲ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਨਿੱਜੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/bylaws ਤ ੇਜਾਓ।   
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ (Brampton Transit), ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇਨ ੰ  ਕ ਝ ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਰ ਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਐਤਿਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ ਦ ੇਵਦਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਦੇਿੋ।  
 

ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਿਹਿੱ ਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤਿੱਕ, 905.874.2999 ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 
 

ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਰੈਮਲੀ (Bramalea), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਿੇ (Brampton Gateway) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown) 

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਿੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਵਬ੍ਲਵਡੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੈ। ਵਟਰਵਨਟੀ ਕੌਮਨ (Trinity Common) ਟਰਮੀਨਲ ਬੰ੍ਦ 

ਰਹੇਗਾ। ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਿੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ (Customer Service) ਘੰਵਟਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਿਿੱਧ ਿਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਿੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੰਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 

http://www.311brampton.ca/
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http://www.bramptontransit.com/


 

 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ ੰ ਵਝਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਵਸਟੀ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜੰਨਾ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤ,ੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ ਕੇ ਿੀ, ਲਗਾਤਾਰ 

ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ। ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪਸ ਵਜਹੇ, ਿ ਦ ਦੇ 
ਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਿੱਿਣ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਿੰਘਦੇ ਜਾਂ ਵਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ। 
ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਨੇੜਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਵਿਿੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ 
ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਿੇ ਗੈਰ-

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕਿੱਪੜੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਵਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਵਿਿੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਵਨਯਵਮਤ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ

@bramptontransit ਨ ੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਿਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੇ 905.874.2999 ਤ ੇਪ ਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 
 

ਇਨਡੋਰ ਪ ਲਸ, ਵਫਟਨੈਸ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਮਤ ਆਮ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੋਣਿੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ, ਵਸਰਫ਼ ਰਾਿਿੀਆਂ (ਵਰਜ਼ਰਿ 

ਕੀਤੀਆਂ) ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹੀ, 8 ਸਤੰਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਿਹਿੱ ਲਣਗੀਆਂ। ਥਾਂ ਰਾਿਿੀਂ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼ ਰ  
ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਮ ਫ਼ਤ, ਵਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ ਵਕੰਗ ਦ ੇ(ਡਰੌਪ-ਇਨ), ਵਫਟਨੈਸ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ (Fitness in the Park) ਕਲਾਸਾਂ, ਲੇਬ੍ਰ ਡੇ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ 
ਚਿੱਲਣਗੀਆਂ।  
 

ਪ ਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਦਰ ਸਤ ਰਹੋ, ਵਸਿੱ ਿੋ ਵਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਵਕਿੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ ੰ ਦਰ ਵਲਿਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) 
ਕ ਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ! www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec at Home) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰ ਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
 

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਇਸ ਿੇਲੇ ਬੰ੍ਦ ਹਨ। ਪਗਡੰਡੀ ਦ ੇਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਿਸਤਾਂ ਲੈਣਾ (Curbside Pickup) ਉਪਬ੍ਲਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਿੱਠ 

ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਿੇ, ਬ੍ਾਹਰ ਲਿੱ ਗੇ ਡਰੌਪਬ੍ੌਕਸਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਾਪਸੀਆਂ ਿੀ, 24/7 ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton 

Library) ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਪਨ (PIN) ਦ ੇਨਾਲ, ਮ ਫ਼ਤ ਈ-ਬ੍ ਿੱ ਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਔਡੀਓਬ੍ ਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਟਰੀਵਮੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਮ ਫ਼ਤ ਵਿਿੱਚ 

ਵਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Digital Library) ਵਿਿੱਚ ਹੋਰ ਬ੍ਹ ਤ ਕ ਝ ਦੇਿੋ। ਆਪਣ ੇਿਾਤੇ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 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, ਆਭਾਸੀ (ਿਰਚ ਅਲ) 
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ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦ ੇਈਮੇਲ ਅਿੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬ੍ਸਕਰਾਈਬ੍ ਕਰਕ ੇ(subscribing to Brampton Library email 

updates) ਸੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਰਹੋ। Facebook, Twitter ਅਤੇ Instagram @bramptonlibrary ਤ,ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ ੜੋ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਲੇਬ੍ਰ ਡ ੇਨ ੰ  ਬੰ੍ਦ ਰਹੇਗਾ।  
 

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

ਵਦਨਾਂ ਨ ੰ , ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਚਾਲ  ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦ ੇਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣਗੇ: 
 

• ਬ੍ੀਮਾਰ/ਜ਼ਿਮੀ/ਵਹੰਸਕ ਘਰੇਲ  ਜਾਨਿਰ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਵਹੰਸਕ ਜਾਨਿਰ 

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

• ਬੰ੍ਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਿੇ ਅਿਾਰਾ ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ  

ਇਹਨਾਂ ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਿੇਗਾ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਵਨਕਾ ਦ ਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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