
 

 
 

 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰ ਿ 2020 

 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2020) – ਇਸ ਸਾਲ, ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ (Thanksgiving), ਸੋਮਿਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂਿੰ  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 
ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਿ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਿੀਆਂ।   

ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨਿਾਸੀ, 311 ਤੇ ਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 311 (Brampton 311) ਐਪ 

(ਜੋ ਐਪ ਸਟੋਰ (App Store) ਜਾਂ Google Play (ਿੂਿਲ 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 ਸਬ੍ਿੰ ਵਧਤ ਸਿਾਲ, ਵਜਿੇਂ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਜਾਂ 
ਵਸਰਫ਼ ਤੈਅ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦ ਆਰਾ, ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਿੀਆਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਦ ੇਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਿਹਿੱ ਲਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸਿਾਲ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ। 
  

ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 

 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ ਨੂਿੰ  ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਵਕਸੇ ਵਡਸਪਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿੀ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ, 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), ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ ਸੋਮਿਾਰ (Thanksgiving Monday) ਨੂਿੰ  ਕ ਝ ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਐਤਿਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ ਦ ੇ

ਵਦਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰੇਿਾ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਦੇਿੋ।  
 

ਸਿੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਿਹਿੱ ਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ, 905.874.2999 ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 
 

ਿਾਹਕ ਸੇਿਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ਿੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ (Bramalea), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਟਿੇ (Brampton Gateway) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

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

ਟਰਮੀਨਲ ਬ੍ਿੰਦ ਰਹੇਿਾ।  
 

ਿਿੱਧ ਿਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਿ ਹੀ ਪਰਭਾਿੀ ਰਹੇਿਾ। ਹਰ 48 ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕਿੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੋਿਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.brampton.ca/bylaws


 

 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਿੰ ਵਝਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ।  
ਵਸਟੀ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜਿੰਨਾ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਿੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤ,ੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ ਕੇ ਿੀ, ਲਿਾਤਾਰ 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ। ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪਸ ਵਜਹੇ, ਿ ਦ ਦੇ 
ਰੋਿਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਿੱਿਣ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਿਿੰਘਦੇ ਜਾਂ ਵਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੂਿੰ ਹ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ 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 ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਿੇ, ਤ ਹਾਡੇ 
ਨਿੱ ਕ, ਮੂਿੰ ਹ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਨੂਿੰ  ਢਕਣ ਿਾਲੇ ਿੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ 

ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਵਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਵਿਿੇ 

ਆਪਣੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਵਨਯਵਮਤ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤੇ 
@bramptontransit ਨੂਿੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਿਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦ ੇਸਿੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੇ 905.874.2999 ਤ ੇਪ ਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Recreation Centres), ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ ਦ ੇਮੌਕ ੇਤ ੇਬ੍ਿੰਦ ਰਵਹਣਿੇ ਪਰਿੰਤੂ ਮਿੰਿਲਿਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂਿੰ  ਚੋਣਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ, ਵਸਰਫ਼ 

ਤੈਅ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦ ਆਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦ ਬ੍ਾਰਾ ਿਹਿੱ ਲਣਿੀਆਂ। ਥਾਂ ਵਕਿੇਂ ਰਾਿਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਸਮੇਤ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬ੍ਿੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 

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

ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਟਊਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ ੜੇ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੋ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਵਸਿੱ ਿੋ ਵਕ ਓਰੀਿੈਮੀ ਹਾਰਟ ਵਕਿੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ ਿੰ ਦਰ ਵਲਿਾਈ (ਕੈਲੀਿਰਾਫੀ) ਕ ਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ!  

www.brampton.ca/recathome ਤ ੇਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec at Home) ਿਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ਿੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਤਝੜ ਦੀ ਸਫਾਈ 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦ ੇਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ, ਲੋਕਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦ ਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ – ਸਾਡੀ ਪਤਝੜ ਦੀ ਸਫਾਈ (Fall Cleanup) ਦ ੇਵਹਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ 
ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱਚ ਕੂੜੇ ਨੂਿੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਥੋੜਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਢੋ। www.brampton.ca/cleanup ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਤ ਸੀਂ 
ਮ ਫ਼ਤ ਸਫਾਈ ਵਕਿੱਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਇਿੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀ, ਇਸਦੀ ਅਿਿਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰੀਨ ਪਰਭਾਿ 

ਪਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮ ਵਹਿੰ ਮ “ਬ੍ੀ ਲਾਈਕ ਵਬ੍ਲ” (“Be like Bill”) ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਿੋ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬ੍ਿੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਮਿਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂਿੰ , ਪਿਡਿੰਡੀ ਦ ੇਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਿਸਤਾਂ ਲੈਣਾ (Curbside 

Pickup) ਉਪਬ੍ਲਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਪਨ (PIN) ਦ ੇਨਾਲ, ਮ ਫ਼ਤ ਈ-ਬ੍ ਿੱ ਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਔਡੀਓਬ੍ ਕਸ, ਮਨੋਰਿੰਜਨ 

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/recreation%20on%20September%201
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/cleanup


 

 
 

 

 

ਸਟਰੀਵਮਿੰਿ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਮ ਫ਼ਤ ਵਿਿੱ ਚ ਵਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Digital Library) ਵਿਿੱਚ ਹੋਰ ਬ੍ਹ ਤ ਕ ਝ ਦੇਿੋ। ਆਪਣ ੇਿਾਤੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click here to get an online library card)। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਦਿੱਤੇ ਿਏ, ਆਭਾਸੀ (ਿਰਚ ਅਲ) ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲਓ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ਅਿੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬ੍ਸਕਰਾਈਬ੍ ਕਰਕੇ 
(subscribing to Brampton Library email updates) ਸਿੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ Facebook, Twitter ਅਤੇ Instagram 

@bramptonlibrary ਤ,ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ ੜੋ।   
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਿੰਦ ਰਹੇਿਾ।  
 

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

ਵਦਨਾਂ ਨੂਿੰ , ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਿਾ। ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ਿੰ ਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦ ੇਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣਿੇ: 
 

• ਬ੍ੀਮਾਰ/ਜ਼ਿਮੀ/ਵਹਿੰ ਸਕ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਿਰ ਜਾਂ ਜਿੰਿਲੀ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਵਹਿੰ ਸਕ ਜਾਨਿਰ 

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

• ਬ੍ਿੰਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਿੇ ਅਿਾਰਾ ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ  

 

ਇਹਨਾਂ ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਟਰੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਿੇਿਾ। 
 

ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ ਿੀਕੈਂਡ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹਲੈਥ ਦ ੇਵਰਮਾਈਡਂਰ  

 

ਆਪਣਾ ਸਮਾਵਜਕ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਓ  

ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂਿੰ  ਸਾਵਰਆਂ ਨੂਿੰ  ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ, ਇਕਿੱਠਾਂ ਨੂਿੰ  ਛੋਟੇ ਰਿੱਿਣ 

ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂਿੰ , ਵਸਰਫ਼ ਤ ਹਾਡੇ ਸਕ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ।  
 

ਫਲੈਣ ਦ ੇਜਿੋਮ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਓ 

ਇਸ ਸਾਲ, ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿ ਹੋਿੇਿਾ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਇਿੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹ ਣ ਅਵਜਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ 
ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਨੂਿੰ , ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਜੋਿਮ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਹੋਣ। ਫੈਲਣ ਦ ੇਜੋਿਮ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਿਾਸਤੇ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੋ। ਵਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਿੰਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਹਨੋ। 
 

ਜੇਕਰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹ ੋਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਸਿੰ ਵਿਆ ਸੀਵਮਤ ਰਿੱਿ ੋ

ਮੇਜਬ੍ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੇਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਵਿਆ ਨੂਿੰ , ਸਕ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 

ਘਿੱਟ ਇਕਿੱਠ ਹੀ ਚਿੰਿਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੰ ਵਿਆ ਸੀਵਮਤ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fdigitallibrary&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231020354&sdata=0lUBPFdRoV1%2FeFoZDjMxQiEvLeDGGfDK2UlXe8z1Bx8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fdigitallibrary&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231020354&sdata=0lUBPFdRoV1%2FeFoZDjMxQiEvLeDGGfDK2UlXe8z1Bx8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231020354&sdata=zSVZY3bKlLHXg8pZ6aNoK09dBAlwRjmCR5vcMVwAuEM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231020354&sdata=zSVZY3bKlLHXg8pZ6aNoK09dBAlwRjmCR5vcMVwAuEM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231030352&sdata=OgkY4Va5wkomJyLJbRjcbMrvbOEbmIEn6HqlvH%2FF90U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231030352&sdata=OgkY4Va5wkomJyLJbRjcbMrvbOEbmIEn6HqlvH%2FF90U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231030352&sdata=OgkY4Va5wkomJyLJbRjcbMrvbOEbmIEn6HqlvH%2FF90U%3D&reserved=0


 

 

ਕਰੋ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਓ, ਦੂਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੋ, ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਧੋਿੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਵਮਲਣ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ, ਆਭਾਸੀ (ਿਰਚ ਅਲ) ਤੌਰ ਤ ੇਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਿ,ੋ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਦੂਵਜਆਂ ਤੋਂ ਵਬ੍ਲਕ ਿੱ ਲ ਿਿੱਿਰੇ ਰਹੋ।  
 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹ ੋਤਾਂ ਇਕਿੱਠ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ 

ਕੀ ਤ ਹਾਨੂਿੰ  ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ ਦ ੇਇਕਿੱਠ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਤ ਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬ੍ੀਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਕਉਂਵਕ ਪੀਲ ਵਿਿੱਚ, ਇਕਿੱਠ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜੋਿਮ ਬ੍ਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਭਾਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ ੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦੂਵਜਆਂ ਤੋਂ ਵਬ੍ਲਕ ਿੱ ਲ ਿਿੱ ਿਰੇ ਰਹੋ ਅਤੇ 
ਤਿੰਦਰ ਸਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ।  
 

ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕ ਇਸ ਥੈਂਕਸਵਿਵਿਿੰਿ ਿੀਕੈਂਡ ਦ ੇਮੌਕ ੇਤੇ, ਿ ਦ ਨੂਿੰ  ਅਤੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਕਿੇਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਿੇ, 
peelregion.ca/coronavirus/ ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਨੂਿੰ , Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। 
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ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ  

ਮੋਵਨਕਾ ਦ ਿੱਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

  
 

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਐਸ਼ਲੇ ਹਾਿੱਵਕਿੰ ਸ (Ashleigh Hawkins) 

ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨਸ ਸਪਸ਼ੈਵਲਸਟ – ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ 

ਦ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206884133&sdata=C6KLKSLHUMcGuBVVNAiPnhj0N8uGYv%2F%2Bk7G8%2BRWd49w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fregionofpeel&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206884133&sdata=4xs7EiznjE61%2B9mCZU9TQZofhwfkMUkx1%2BvXUA4cefU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fregionofpeel&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206894129&sdata=IOGJFF41f2c3IpLLrsanjmb918Zweq9kTLG8sZqin30%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fpeelregion.ca&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206894129&sdata=%2FHkb0FwSTTq8ge7BYjnabg6f0rUjMISxWdDOdTGYTRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

