
 

 

ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪਰੋੇਟ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ, ਹਣੁ ਸਿਰਫ਼ ਤਅੈ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਖ੍ਹੁੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2020) – ਕੋਸਿਡ-19 (COVID-19) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਾਿਤੇ, ਬੰ੍ਦ ਹੋਣ ਦ ੇਛ ੇਮਹੀਸਨਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ 

(City Hall) ਿਮੇਤ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ, ਸਿਰਫ਼ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਲਈ, ਅੁੱਜ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੁੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਿ ਿੇਲੇ, ਸਬ੍ਨਾਂ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੀ-ਕੀ ਖ੍ਹੁੱ ਸਲਆ ਹ ੈ(ਸਿਰਫ਼ ਤਅੈ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ) 

9 ਿਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੁੱਤੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ-ਅਧਾਸਰਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖ੍ਹੁੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: 

• ਸਿਟੀ ਹਾਲ, 2 ਿੈਸਲੰਗਟਨ ਿਟਰੀਟ ਿੈਿਟ (City Hall, 2 Wellington St. W) 

• ਸਿਸਿਕ ਿੈਂਟਰ, 150 ਿੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਿ (Civic Centre, 150 Central Park Dr.) 

• ਸਿਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਿੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਿੈਂਟਰ, 1975 ਸਿਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਿ ੇ(Williams Parkway Operations Centre, 1975 Williams 

Pkwy) 

• ਐਨੀਮਲ ਿਸਰਸਿਿਜ, 475 ਸਕਰਿਲਰ ਡਰਾਈਿ (Animal Services, 475 Chrysler Dr.) 

• ਸਬ੍ਲਸਡੰਗ ਸਡਿੀਜਨ ਐਡਂ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਐਡਂ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਿਰਸਿਸਿਜ ਦਫ਼ਤਰ, 8850 ਮੈਕਲੌਗਸਲਨ ਰੋਡ ਿਾਊਥ (Building Division 

and Enforcement and By-law Services offices, 8850 McLaughlin Rd. S) 

ਪੀ.ਓ.ਏ. ਕੋਰਟਹਾਊਿ, 5 ਰੇ ਲਾੁੱਿਨ ਬ੍ੁਲੇਿਾਰਡ (POA Courthouse, 5 Ray Lawson Blvd), 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖ੍ਹੁੱ ਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਿੇਰਸਿਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca/reopening ਤ ੇਜਾਓ।  

ਜ ੋਿਿੇਾਿਾਂ ਹਣੁ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ 

9 ਿਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੁੱਤੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ: 

• ਸਿਆਹ ਦ ੇਲਾਇਿੈਂਿ 

• ਸਬ੍ਜਨੇਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲਾਇਿੈਂਿ ਅਤੇ ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ  
• ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਾਉਂਟਰ 

• ਪੁੁੱ ਛਸਗੁੱਛ ਲਈ ਿਰਸਿਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਦ ੇਡੈਿਕ 

• ਗੈਰ-ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜ਼ੋਸਨੰਗ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਬ੍ਲਸਡੰਗ ਪਰਸਮਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਈਨ ਪਰਸਮਟ 

• ਜਾਨਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਲਾਇਿੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁੁੱ ਛਸਗੁੱਛ 

ਕਈ ਿੇਿਾਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਿੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁੱਕ www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਂ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹੰੁਸਿਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/


 

 

ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਬ੍ਸੁਕੰਗ ਕਰਨਾ 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਤੁੱਕ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹੰੁਿ ਲਈ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। 

ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, www.brampton.ca/skiptheline ਤ ੇਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਿੇਿਾ ਿਸਕਪ ਦ ਲਾਈਨ (Skip the Line) ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ੁੁੱ ਕ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਪਰੀ-ਿਕਰੀਸਨੰਗ ਿਿਾਲਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ੍ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕਰੋ, ਰੀਸ਼ੈਸਡਊਲ ਜਾਂ ਰੁੱਦ ਕਰੋ। 

ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੁੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿੇਲੇ: 

• ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਸਕ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪਹੰੁਿਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਾਰੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਹਨ। 
• ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੰੁਿ ੋ– ਸਜਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤ ੇਨਾ ਪਹੰੁਸਿਆ ਜਾ ਿਕੇ ਜਾਂ ਪਹੰੁਿਣ ਸਿੁੱਿ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਾਅਦ ਸਿੁੱਿ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
• ਸਬ੍ਲਸਡੰਗ ਸਿੁੱਿ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਰਤੋ। 
• ਖੁ੍ਦ ਦ ੇਅਤੇ ਦ ਸਜਆਂ ਸਿਿਕਾਰ, ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 2 ਮੀਟਰ (6 ਫੁੁੱ ਟ) ਦੀ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੁੱ ਖੋ੍। 
• ਸਿਹਰੇ ਤ ੇਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ (ਕੁੱਪੜੇ ਦਾ ਬ੍ਸਣਆ ਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਸਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿੋਣਿੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ, 8 ਿਤੰਬ੍ਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖ੍ਿੀਆਂ (ਸਰਜ਼ਰਿ ਕੀਤੀਆਂ) ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਖ੍ਹੁੱ ਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬ੍ਧ ਪਰੋਗਰਾਮ ਖੇ੍ਤਰਾਂ ਸਿੁੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਫਟਨੈਿ, ਐਕਿਾਸਟਕਿ, ਆਮ ਰੁਿੀ ਿਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿਕੇਸਟੰਗ। ਸਨਿਾਿੀ 
www.brampton.ca/recreation ਤ,ੇ ਰਸਜਿਟਰਡ ਐਡਂ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਮਿ (Registered and Drop-In Programs ) ਿੈਬ੍ ਪੇਜ ਦੇਖ੍ ਕੇ, 

ਸਰਜ਼ਰਿੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮਿਲੌਟ ਿੈੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਜਟ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਜ਼ਰਿੇਸ਼ਨਿ, ਐਡਿਾਂਿ ਸਿੁੱਿ ਿੁੱਤ ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁੱਕ ਿਿੀਕਾਰ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਕਲਸਪਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਸਨਿਾਿੀ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਰਜ਼ਰਿੇਸ਼ਨ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ ਸਿਖ੍ੇ ਿਧਾਏ ਗਏ ਿਰੁੁੱ ਸਖ੍ਆ ਉਪਾਅ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਿਲਾਹ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਸਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਿੁਰੁੱ ਸਖ੍ਅਤ ਰੁੱਖ੍ਣ ਲਈ ਿਧਾਏ ਗਏ, ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੇ੍ਗੀ। ਇਹ ਪਰੋਟੋਕੋਲ, ਆਉਣ ਿਾਸਲਆਂ (ਸਿਜੀਟਰਾਂ), 
ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਿਮੇਤ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਭਾਿੀ ਜੋਖ੍ਮਾਂ ਤੋਂ ਿੁਰੁੱ ਸਖ੍ਅਤ ਰੁੱਖ੍ਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਸਿੁੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਧਾਏ ਗਏ ਿੁਰੁੱ ਸਖ੍ਆ ਉਪਾਿਾਂ ਸਿੁੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਿਸਕਸਰਆ ਿਕਰੀਸਨੰਗ 

http://www.brampton.ca/skiptheline
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

• ਸਿਹਰੇ ਨ ੰ  ਢਕਣਾ ਅਤੇ ਸਨੈੱਜੀ ਿੁਰੁੱ ਸਖ੍ਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) 

• ਪਬ੍ਸਲਕ-ਫੇਸਿੰਗ ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੈਰੀਅਰ 

• ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ 
• ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ 
• ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ 

• ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੰਸਖ੍ਆ ਸਨਯੰਤਸਰਤ ਕਰਨਾ 
• ਿਾਂਝ ੇਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨਾਂ ਤ ੇਪਾਬੰ੍ਦੀਆਂ 

ਕੋਸਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਈਿਾਰੇ ਨ ੰ  ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦ ੇਸਿਟੀ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/COVID19  ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ @CityBrampton ਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾੁੱਲੋ ਕਰੋ।  

 ਸਿਟੀ ਦ ੇਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

 -30- 
 

 

  

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0d427b7543e4744fb1108d854f2432c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637352747434294264&sdata=UA3Nngd7VeTUvow8e80K5doEnbbuDvxNepqPR%2BvtT0s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0d427b7543e4744fb1108d854f2432c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637352747434304258&sdata=%2F52pdxQENf5NVJrrBROkw1iMselAgcub6ZCYk%2BB9l88%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0d427b7543e4744fb1108d854f2432c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637352747434304258&sdata=Lt8DKY%2FRXQhWIyzr4NY4%2FtqmGBNt7PZ4AOlvKQ0A%2Bjw%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

