
 

 

 
 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਫਵੈਮਲੀ ਡੇ 2021 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਫਰਿਰੀ, 2021) – ਫੈਵਮਲੀ ਡ ੇ(Family Day) ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਨਿਾਸੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵਬ੍ਤਾਉਣ! ਇਸ ਸਾਲ, ਫੈਵਮਲੀ ਡ,ੇ ਸੋਮਿਾਰ, 15 ਫਰਿਰੀ, 2021 ਨ ੂੰ  ਮਨਾਇਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਕਈ ਵਸਟੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸੇਿਾ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦ ੇਹੇਠ ਕੂੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
 

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 ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।   
 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨਿਾਸੀ, 311 ਤ ੇਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਤੇ 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, ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਸਿਾਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਲਈ, 24/7 ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਮਅੇਰਸ ਵਨਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਿੀ  
 

ਤ ਹਾਨ ੂੰ , ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 13 ਫਰਿਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ, ਮੇਅਰਸ ਵਨਊ ਯੀਅਰਸ ਲੇਿੀ (Mayor’s New Year’s Levee) ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਟੀਿੀ (CityTV) ਦੀ ਪਿੱਤਰਕਾਰ, ਵਕਰਸਟੀਨਾ ਹੋਿੋਰਨ (Cristina Howorun), ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਮੇਅਰ 

ਪੈਵਟਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਅਤੇ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਣ,ੋ ਿੂੰਨ-ਸ ਿੂੰ ਨੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਖੋ 

ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦ ੇਈ-ਵਗਫਟ ਕਾਰਡ ਵਜਿੱਤੋ। ਆਭਾਸੀ (ਿਰਚ ਅਲ) ਫੋਟੋ ਬ੍ ਥ 

ਵਿਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵਖਚਿਾਉਣਾ ਨਾ ਭ ਿੱ ਲੋ! ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/events ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਕ ਝ ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਰ ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਵਮਲੀ ਡ ੇਨ ੂੰ  ਐਤਿਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗਾ। ਚਿੱਲਣ ਿਾਲੇ ਰ ਟਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• 501 ਼ਿ ਮ ਕਿੀਨ (501 Züm Queen)  

• 502 ਼ਿ ਮ ਮੇਨ (502 Züm Main)  

• 505 ਼ਿ ਮ ਬ੍ੋਿੇਅਰਡ (505 Züm Bovaird) 

• 511 ਼ਿ ਮ ਸਟੀਲਸ (511 Züm Steeles) 

• 1 ਕਿੀਨ (1 Queen) 

• 2 ਮੇਨ (2 Main) 

• 3 ਮੈਕਲੌਗਵਲਨ (3 McLaughlin) 

• 4 ਵਚੂੰਗਕ ਼ਿੀ (4 Chinguacousy) 
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• 5 ਬ੍ੋਿੇਅਰਡ (5 Bovaird) 

• 7 ਕੈਨੇਡੀ (7 Kennedy) 

• 8 ਸੈਂਟਰ (8 Centre) 

• 11 ਸਟੀਲਸ (11 Steeles) 

• 14 ਟੋਰਬ੍ਰੈਮ (14 Torbram) 

• 15 ਬ੍ਰੈਮਲੀ (15 Bramalea) 

• 18 ਵਡਕਸੀ (18 Dixie) 

• 23 ਸੈਂਡਲਿ ਿੱ ਡ (23 Sandalwood) 

• 29 ਵਿਲੀਅਮਸ (29 Williams) 

• 30 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ (30 Airport Rd.) 

• 35 ਕਲਾਰਕਿੇ (35 Clarkway) 

• 50 ਗੋਰ ਰੋਡ (50 Gore Rd.) 

• 52 ਮੈਕਮਰਚੀ (52 McMurchy) 

• 53 ਰੇ ਲਾਿੱਸਨ (53 Ray Lawson) 

• 56 ਵਕੂੰਗਨੋਲ (56 Kingknoll) 

• 57 ਚਾਰੋਲੇਸ (57 Charolais) 

• 115 ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪਰੈਸ (115 Pearson Airport Express) 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਨ ੂੰ  905.874.2999 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ। ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ, 

15 ਫਰਿਰੀ ਨ ੂੰ , ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖਹਿੱ ਲਾ ਰਹੇਗਾ। 
 

15 ਫਰਿਰੀ ਨ ੂੰ , ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੇ। ਬ੍ਰੈਮਲੀ (Bramalea), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਿੇ 
(Brampton Gateway) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ (Downtown Terminal) ਵਬ੍ਲਵਡੂੰਗਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖਹਿੱ ਲੀਆਂ 
ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਵਟਰਵਨਟੀ ਕੌਮਨ ਟਰਮੀਨਲ (Trinity Common Terminal) ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ।  
 

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

ਕੂੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ 

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

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

ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ। ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪਸ ਵਜਹੇ, ਖ ਦ ਦੇ 
ਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਿੱਖਣ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਖੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਵਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਕ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ। 
ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ, ਨੇੜਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਵਿਖੇ 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 ਵਿਖੇ, ਤ ਹਾਡੇ 
ਨਿੱ ਕ, ਮ ੂੰ ਹ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਨ ੂੰ  ਢਕਣ ਿਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਲਾ਼ਿਮੀ ਹਨ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 

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

ਆਪਣੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

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

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

  

ਫੈਵਮਲੀ ਡ ੇਫਨ ਔਨਲਾਈਨ  

 

13 ਅਤੇ 15 ਫਰਿਰੀ ਨ ੂੰ , ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀਆਂ, ਮ ਫ਼ਤ ਆਭਾਸੀ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ! 
ਫੈਵਮਲੀ ਵਫਊਡ (Family Feud), ਜੇਓਪਾਰਡੀ (Jeopardy) ਜਾਂ ਸਕਿੇਂਜਰ ਹੂੰਟ ਲਈ ਪ ਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। ਿੈਬ੍ਐਕਸ (WebEx) 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦ ੇਦ ਆਰਾ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸੈਸ਼ਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਪ ਰੇ ਿੇਰਿੇ www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।  
  

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਸੂੰਦ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਵਮਲੀ ਪਲੈਕ ਜਾਂ ਥੂੰਬ੍ਵਪਰੂੰ ਟ ਫੈਵਮਲੀ ਟਰੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਮ ਫ਼ਤ ਕਰਾਫਟ ਵਕਟ ਲਓ। ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ (South Fletcher’s Sportsplex) ਅਤੇ ਗਰੀਨਬ੍ਰਾਇਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 

(Greenbriar Recreation Centre) ਵਿਖੇ, 11 ਅਤੇ 12 ਫਰਿਰੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30 ਿਜੇ ਅਤੇ 7:30 ਿਜੇ, ਵਬ੍ਨਾਂ ਛ ਹੇ, ਕਰਬ੍ਸਾਈਡ ਵਪਿੱਕ-

ਅਿੱਪ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਪਕ-ਅਿੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਈਟ ਤ ੇਲਿੱ ਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਰਾਫਟ ਵਕਿੱਟਾਂ, 
ਪਵਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਿੱਕ, ਇਿੱਕ ਪਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਕਿੱਟ ਹੀ ਵਮਲੇਗੀ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ ਰੇ ਿੇਰਵਿਆਂ 
ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਦੇਖੋ।  
 

ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਵਟੂੰਗ 

 

ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਵਰਹਾ, ਤਾਂ ਫੈਵਮਲੀ ਡ ੇਨ ੂੰ  ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਆਈਸ ਵਰੂੰ ਕਸ, ਵਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਖਹਿੱ ਲੇ ਰਵਹਣਗੇ। ਸੂੰਚਾਲਨ ਦੇ 
ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਬ੍ਾਰੇ, www.brampton.ca/outdoorskating ਤ ੇਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
  

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ, ਵਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ। ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇ

ਮ ਤਾਬ੍ਕ, ਵਰੂੰ ਕਸ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਕੈਪੇਵਸਟੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਿੱਥੇ ਼ਿਰ ਰੀ ਹੋਿੇ, ਸੂੰਪਰਕ ਟਰੇਵਸੂੰਗ ਸੂੰਭਿ ਹੈ। 

ਵਰਜਰਿੇਸ਼ਨਸ, 24 ਘੂੰਟੇ ਤਿੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਵਿਿੱਚ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਨਿਾਸੀ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਾਖਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• cityofbrampton.perfectmind.com ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਕੇ   
• 905.791.2240 ਤ ੇਸਾਡੀ ਬ੍ ਵਕੂੰਗ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  ਫੋਨ ਕਰਕੇ 
• ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਨ ੂੰ  311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ 

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
http://www.brampton.ca/recreation
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcityofbrampton.perfectmind.com%2FMenu%2FMemberRegistration%2FMemberSignIn&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cfbc17cfa74974131560408d89c7673cb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637431380299070758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xzGPGrS3l6hnZJXdTmTU70PMe0FzV7D3BLmhdTZXYAA%3D&reserved=0


 

 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਜਰਿੇਸ਼ਨਸ, ਇਿੱਕ ਘੂੰਟੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹਨ। ਵਰਜਰਿੇਸ਼ਨਸ, ਮਾਵਪਆਂ, ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਜਾਂ ਅਵਜਹੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਿੱ ਵਖਅਕਾਂ ਲਈ 

਼ਿਰ ਰੀ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਕੇਵਟੂੰਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਪਰੂੰਤ  ਉਹ ਬ੍ਰਫ਼ ਤ ੇਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ, 

ਔਨਸਾਈਟ ਸ ਆਗਤੀ ਟੈਂਟ ਵਿਖੇ ਪਹ ੂੰ ਚ ਕੇ, ਸਟਾਫ ਦ ੇਨਾਲ ਚੈਿੱਕ ਇਨ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਵਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਬ੍ ਵਕੂੰਗ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਘੂੰਟਾ ਪਵਹਲਾਂ, 905.791.2240 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ recconnects@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
 

ਦਸ (10) ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਕੇਵਟੂੰਗ ਵਰੂੰ ਕਸ ਵਿਖੇ ਆਈਸ ਤ,ੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਜਾਂ ਵਚਹਰੇ 

ਨ ੂੰ  ਢਕਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਿਾਸ਼ਰ ਮਸ, ਸਟੇਜ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਕੇਵਟੂੰਗ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਵਰਜਰਿ ਕੀਤੀ 
ਸਕੇਟ ਲਈ ਚੈਿੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਜਾਂ ਵਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣ ਦਾ ਵਨਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 
  

ਘਰ-ਵਿਖੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਔਨਲਾਈਨ ਵਫਟਨੈਸ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਵਟਊਟੋਰੀਅਲਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਰਹੋ। ਪ ਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਵਸਿੱ ਖੋ ਵਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਵਕਿੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ ੂੰ ਦਰ ਵਲਖਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਕ ਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦਾ 
ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ! www.brampton.ca/recathome ਤ ੇਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec at Home) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
  

ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਕਾਰਨ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Recreation Centres) ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ।   
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ  
  

ਫੈਵਮਲੀ ਡ ੇਨ ੂੰ , ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਰਬ੍ਸਾਈਡ ਵਪਕਅਿੱਪ (ਪਗਡੂੰਡੀ ਦ ੇਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਿਸਤਾਂ ਲੈਣਾ) ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ।   
ਸਾਡੀ ਵਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Digital Library) ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, www.bramptonlibrary.ca ਤ ੇਜਾਓ।   
 

ਸਾਡੀ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਡਜੀਟਲ ਈਬ੍ ਿੱ ਕਸ, ਈਆਿੱ ਡੀਓਬ੍ ਿੱ ਕਸ, ਟੀਿੀ ਅਤੇ ਮ ਿੀ ਸਟਰੀਵਮੂੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਖਲਾਈ, 

ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ, ਸਭ ਕ ਝ ਮ ਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ ਦ ੇਕੈਲੂੰ ਡਰ ਆਫ ਇਿੈਂਟਸ (Calendar of Events) ਤ ੇਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ 
ਰ ਚੀਆਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਭਾਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਿੱ ਭੋ। 
 

ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ 24-ਘੂੰਟੇ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰਲੇ ਡਰੌਪ ਬ੍ੌਕਸਾਂ ਦ ੇਦ ਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਆਪਣੀ ਸ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਚੀ਼ਿਾਂ ਿਾਪਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ 

ਅਿੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬ੍ਸਕਰਾਈਬ੍ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  Facebook, Twitter, ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਫੈਵਮਲੀ ਡ ੇਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ।  
 

ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ (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 ਸੜਕ ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣਗੇ: 
 

• ਬ੍ੀਮਾਰ/਼ਿਖਮੀ/ਵਹੂੰ ਸਕ ਘਰੇਲ  ਜਾਨਿਰ ਜਾਂ ਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ  

• ਵਹੂੰ ਸਕ ਜਾਨਿਰ  

• ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਵਨਿੱਕਲੇ ਕ ਿੱ ਤੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਚਾਉਣਾ  

mailto:recconnects@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recreation
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• ਕ ਿੱ ਤੇ ਦ ੇਕਿੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂਚ  

• ਬ੍ੂੰਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਖੇ ਅਿਾਰਾ ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ  

• ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ  

 

ਫਵੈਮਲੀ ਡ ੇਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹਲੈਥ ਦ ੇਵਰਮਾਈਡਂਰ  

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਕ ਝ ਰੀਜਨਲ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 
(regional facilities and services)  ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਪਰਭਾਵਿਤ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਜੂੰਨਾ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਰਵਹ ਕੇ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ। ਫੈਵਮਲੀ ਡ,ੇ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਵਪਆਵਰਆਂ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਸਮਾਂ ਵਬ੍ਤਾਉਣ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰੂੰਤ  ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਸਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ: 

 

• ਵਸਰਫ਼ ਆਪਣ ੇਸਕ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਼ਿਰ ਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। 
• ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਰਵਹਣ 

ਲਈ ਆਭਾਸੀ ਕਾਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਬ੍ੂੰ ਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ। 
• ਚਾਰ ਮ ਿੱ ਖ (Core Four) ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ: 

o 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਿੱ ਖੋ  

o ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ  

o ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣ ੇਹਿੱਥ ਧੋਿ ੋ 

o ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹੋ 
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      ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ  

      ਐਸ਼ਲੇ ਹਾਿੱਵਕੂੰ ਸ (Ashleigh Hawkins) 

      ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨਸ ਸਪਸ਼ੈਵਲਸਟ – ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ 

      ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ  

      416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca 

 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਗ ਰਵਿੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ (Gurvinder Singh) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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