
 

 

27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਆਉਟਡੋਰ ਸਕਟੇਟਿੰ ਗ ਟਰਿੰ ਕਸ ਟਵਖੇ ਮਾਸਕ ਪਟਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਜਨਵਰੀ, 2021) – 27 ਜਨਵਰੀ ਨ ਿੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਸਟੀ ਕਾਉਂਟਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਸਰਬ੍ ਸਿੰਮਤੀ ਨਾਲ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਟਟਿੰਗ ਟਰਿੰ ਕਸ ਟਵਖੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਕ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਅੱਜ, 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਿੋ ਟਰਿਾ ਿੈ। 

ਟਸਟੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅੱਠ ਆਉਟਡੋਰ ਟਰਿੰ ਕਸ ਟਵਖੇ ਆਈਸ ਤੇ, ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ 

ਮਾਸਕ) ਪਟਿਨਣਾ ਜਾਂ ਟਿਿਰੇ ਨ ਿੰ  ਢਕਣਾ ਿੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 

ਿਰ ਉਮਰ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਟਟਿੰਗ ਦੇ ਿੋਰ ਸਾਰੇ ਅਿੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਟਵੱਿ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਟਿਨਣ ਜਾਂ ਟਿਿਰੇ ਨ ਿੰ  
ਢਕਣ ਦਾ ਟਨਯਮ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ। ਇਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਟਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਲਾਈਨ ਟਵੱਿ, ਵਾਸ਼ਰ ਮ ਟਵੱਿ, ਸਟੇਟਜਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਟਵੱਿ ਿੋਣ 

ਵੇਲੇ। 

ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੀ ਟਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਟਖਆ, ਟਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਿ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਕੋਟਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਦੌਰਾਨ। ਟਰਿੰ ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, 
ਸਟਥਤੀ, ਬ੍ੁਟਕਿੰਗ ਸਬ੍ਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਟਦ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.brampton.ca/outdoorskating ਤ ੇਜਾਓ। 

ਟਰਜਰਵੇਸ਼ਨਸ 

ਐਤਵਾਰ, 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਟਟਿੰਗ, ਿੁਣੇ ਿੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 24 ਘਿੰਟੇ ਪਟਿਲਾਂ ਿੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਟਰਜਰਵੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, 

www.brampton.ca/outdoorskating ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ 905.791.2240 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ।  

ਵੱਧ ਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਟਮਤ ਕੈਪੇਟਸਟੀ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਟਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਤੀ ਟਦਨ, ਇੱਕ ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਟਟਿੰਗ ਟਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। ਇਿ, ਸਮੱੁਿ ੇਭਾਈਿਾਰੇ 

ਲਈ ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਟਟਿੰਗ ਦੀ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਪਿੁਿੰ ਿ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿੈ। 

ਰੱਦ ਕਰਨਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨ ਿੰ  ਿੁਣ ਟਕਸੇ ਟਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਸਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਟਦਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਿੋਰ ਟਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਮਾਂ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਟਮਲ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਟਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, 905.791.2240 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ recconnects@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
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ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਮੋਟਨਕਾ ਦੱੁਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਟਜਕ ਕਟਮਉਟਨਕੇਸ਼ਨ  

ਟਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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