
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  ਿ ਬ੍ ੇਦ ੇਗ੍ਰੇ-ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੈਵਲ ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਮਾਰਚ, 2021) – ਿੋਮਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ, ਿਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਦ ੇਸਹਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਕੋਸਵਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਫਰੇਮਵਰਕ: ਓਨਟੈਰੀਓ ਨ ੂੰ  ਿੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਅਤੇ ਿਹਿੱ ਲਾ ਰਿੱਿਣਾ (COVID-19 Response 

Framework: Keeping Ontario Safe and Open) ਦ ੇਗ੍ਰੇ-ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੈਵਲ (Grey-Lockdown Level) ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਓਨਟਰੈੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇ-ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੈਵਲ  

 

ਿ ਬ੍ੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇ-ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੈਵਲ ਸਵਿੱ ਚ ਇਹ ਿੁਰਿੱ ਸਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

ਿੂੰਗ੍ਸਿਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਿਮਾਸਜਕ ਇਕਿੱਿ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਿਵੇਾਵਾਂ, ਰਿਮਾਂ ਅਤੇ ਿਮਾਰਹੋ 

 

• ਇਿੱਕ ੋਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਸਿਵਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਡੋਰ ਿੂੰਗ੍ਸਿਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕਿੱਿਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ  
ਿਮੇਤ, ਜੋ ਸਵਅਕਤੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਸਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਿੂੰਪਰਕ ਰਿੱਿਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਚ ਿਕਦੇ ਹਨ; 

• ਆਉਟਡੋਰ ਿੂੰਗ੍ਸਿਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਾਂ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕਿੱਿ, ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 10 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤਿੱਕ ਿੀਸਮਤ ਹਨ; 

• ਸਵਆਹ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਅੂੰ ਸਤਮ ਿੂੰਿਕਾਰ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਮਾਂ ਜਾਂ ਿਮਾਰੋਹਾਂ ਸਵਿੱਚ, ਸਜਿੱਥੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਿੱਿੀ ਜਾ 
ਿਕਦੀ ਹੋਵ,ੇ ਇਨਡੋਰ 10 ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਉਟਡੋਰ 10 ਸਵਅਕਤੀ ਤਿੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ 

• ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ: 

o ਿੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਟੋਰ, ਸਜਿੱਥੇ ਮੁਿੱ ਿ ਤੌਰ ਤ ੇਗ੍ਰੋਿਰੀਜ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਨਵੀਨੀਅਿ ਿਟੋਰ, ਫਾਰਮੈਿੀਜ: 50 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

o ਹੋਰ ਿਾਰੇ ਸਰਟੇਲ (ਸਡਿਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਸਬ੍ਗ੍ ਬ੍ੌਕਿ ਸਰਟੇਲਰਿ, ਸ਼ਰਾਬ੍ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿਟੋਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਿਟੋਰ, ਗ੍ਾਰਡਨ ਿੈਂਟਰ): 25 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

• ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ, ਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੂੰਿਥਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਘਰ ਸਲਜਾਣ, ਡਰਾਈਵ-ਥ ੂਅਤੇ ਸਡਲੀਵਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਣਗ੍ੇ। 
ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਡਾਈਸਨੂੰ ਗ੍ ਿੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਆਸਦ ਦੀ ਅੂੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰਲੀ ਥਾਂ ਸਵਿੱਚ ਿਾਣਾ-ਪੀਣਾ) ਤ ੇਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਹੈ; 

• ਹੇਅਰ ਿੈਲ ਨ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਨੇਲ ਿੈਲ ਨ ਅਤੇ ਟੈਟ  ਪਾਰਲਰਾਂ ਿਮੇਤ, ਸਨਿੱਜੀ ਦੇਿਭਾਲ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ੂੰਦ ਰਸਹਣਗ੍ੀਆਂ; 
• ਕੈਿੀਨੋ, ਸਬ੍ੂੰਗ੍ੋ ਹਾਲਿ ਅਤੇ ਜ ਏ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਹੋਰ ਿੂੰਿਥਾਨ ਬ੍ੂੰਦ ਰਸਹਣਗ੍ੇ; 
• ਪ ਲਿ ਿਮੇਤ, ਇਨਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਿੀਸਮਤ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ੂੰਦ ਰਸਹਣਗ੍ੀਆਂ। 
• ਘਰੇਲ  ਅਤੇ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਪੇਂਸਟੂੰਗ੍, ਪ ਲ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ 

ਿਮੇਤ, ਆਉਟਡੋਰ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਿਕ ਲ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕਅੇਰ 

 

• ਿਕ ਲ, ਿਕ ਲ ਦ ੇਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਅਦ ਦ ੇਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਿਹਿੱ ਲੇ ਰਸਹਣਗ੍ੇ; 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB%2FWMPVFpkCywhRGjaYyMrE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB%2FWMPVFpkCywhRGjaYyMrE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB%2FWMPVFpkCywhRGjaYyMrE%3D&reserved=0


 

 

• ਪੋਿਟ ਿੈਕੂੰਡਰੀ ਿਕ ਲ, ਉਿ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ੍ ਵਾਿਤੇ ਕੁਝ ਿੀਸਮਤ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਿਲਾਈ ਲਈ ਿਹਿੱ ਲਣਗ੍ੇ, ਜੋ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ੍ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਅਕਤੀਗ੍ਤ 

ਤੌਰ ਤ ੇਹੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਕਲੀਸਨਕਲ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ੍ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰਧਤ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ੍। 
 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ  

 

ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪਰੋਟੇ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ 

ਸਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕਰਕ ੇਸਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਹਿੱ ਲੀਆਂ ਰਸਹਣਗ੍ੀਆਂ। ਸਬ੍ਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁਿੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/skiptheline ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਸਿਟੀ ਦ ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ, ਅਗ੍ਲੇ ਨੋਸਟਿ ਤਿੱਕ ਜਨਤਾ ਵਾਿਤੇ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬ੍ੂੰਦ ਰਸਹਣਗ੍ੀਆਂ। 
ਵਰਚਅੁਲ ਪਰਗੋ੍ਰਾਮ 

ਵਰਚੁਅਲ ਸਫਟਨੈਿ 

ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੂੰਿਟਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਫਟਨੈਿ ਕਲਾਿਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਫਟਨੈਿ ਇੂੰਿਟਰਕਟਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 30 ਸਮੂੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਵਰਕਆਊਟ। ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
55 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ55 ਿਾਲ ਦ ੇਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬ੍ਜ਼ੁਰਗ੍, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ 

ਰਸਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਸਲਆਂ ਕੋਲ, ਿੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਅਤੇ ਿੂੰਗ੍ਸਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲਣ-ਜੁਲਣ, ਨਵੇਂ ਦੋਿਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ, ਦ ਸਜਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ।  
ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 
ਇਹ ਿੀਰੀਜ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜੁੜਨ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬ੍ਿੱ ਸਚਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਦੋਿਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।  
ਰਸਜਿਟਰ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਿਮੇਤ, ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
ਰਕੈ ਐਟ ਹੋਮ  

ਘਰ ਸਵਿੱਚ ਹੀ, ਿਵ-ੈਸਨਰਦੇਸਸ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਟਿ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟਿ ਦੇ ਸਟਊਟੋਰੀਅਲਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰਦਰੁਿਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਵਅਿਤ ਰਹੋ, ਜੋ 24/7 ਪਹੁੂੰਚਯੋਗ੍ 

ਹੈ! ਸਿਿੱ ਿੋ ਸਕ ਓਰੀਗ੍ੈਮੀ ਹਾਰਟ ਸਕਵੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਿੁੂੰ ਦਰ ਸਲਿਾਈ (ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ) ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

(Brampton Recreation) ਵਿੱਲੋਂ ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗ੍ਈਆ,ਂ ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec At Home) ਗ੍ਤੀਸਵਧੀਆਂ ਤਿੱਕ ਇਿੱਥੇ (here) ਪਹੁੂੰ ਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library), ਸਚੂੰਗ੍ਕ ਜ਼ੀ (Chinguacousy), ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਿ (Four Corners) ਅਤੇ ਿਸਪਰੂੰ ਗ੍ਡੇਲ (Springdale) 

ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਵਿੇ ਿੀਸਮਤ ਇਨ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗ੍ੀ। 15 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਕਰਬ੍ਿਾਈਡ ਸਪਕਅਿੱਪ 

(Curbside Pickup) ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗ੍ੀ। ਰਾਿਵੀਆਂ ਵਿਤਾਂ ਦੀ ਕਰਬ੍ਿਾਈਡ ਸਪਕਅਿੱਪ, ਸਿਸਰਲ ਕਲਾਰਕ (Cyril Clark), ਗ੍ੋਰ ਮੇਡੋਜ (Gore 

Meadows), ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਸਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village), ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਿ (South Fletcher’s) ਅਤੇ ਿਾਊਥ ਵੈਿਟ (South 

http://www.brampton.ca/skiptheline
http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx


 

 
 

 

 

West) ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਵਿੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗ੍ਾ। ਗ੍ਾਹਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਵਿੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਿਮਿੱਗ੍ਰੀਆਂ ਦੇ 
ਗ੍ਰੈਬ੍ ‘ਐਡਂ’ ਗ੍ੋ (Grab‘n’ Go) ਬ੍ੈਗ੍ਿ ਉਧਾਰ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 24-ਘੂੰਟੇ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰਲੇ ਡਰੌਪ ਬ੍ੌਕਿਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ 

ਿਮਿੱਗ੍ਰੀਆਂ ਵਾਪਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਅਗ੍ਲੇ ਨੋਸਟਿ ਤਿੱਕ, ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ। 
 

ਇਿ ਿਮੇਂ, ਇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਿਵੀਆਂ ਵਿਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦ ੇਕੂੰ ਸਪਊਟਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜਹੀ-
ਬ੍ਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਪਰੂੰ ਸਟੂੰਗ੍ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਿੇਵਾਵਾਂ। ਇਨ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਿਟਡੀ ਿਪੇਿ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿ ਿਮੇਂ ਕੂੰਮ ਜਾਂ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਸਨਿੱਜੀ ਸਡਵਾਈਿਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਿੂੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘੂੰ ਸਟਆਂ, ਿੁਰਿੱ ਸਿਆ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਿਤਾਂ ਰਾਿਵੀਆਂ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਸਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click 

here)। 
 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ  
 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ (ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਫੇਿ ਕਵਸਰੂੰਗ੍ਿ) ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Mandatory Face Coverings By-law) ਹੇਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ 

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਵਿੇ, ਗ੍ੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ (ਕਿੱਪੜੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ ਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਸਹਨਣਾ ਜਾਂ ਸਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਿੂੰਿਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਨਯੂੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਵਿੇ, ਿਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਸਚਹਰਾ ਢਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਕੁਝ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ ਸਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਮਾਿਕ ਨਹੀਂ ਪਸਹਨ ਿਕਦੇ ਜਾਂ 
ਸਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢਕ ਿਕਦੇ; ਦ ੋਿਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬ੍ਿੱਚੇ; ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰਿ (Emergency Orders) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਐਥਲੈਸਟਕ ਗ੍ਤੀਸਵਧੀ ਸਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸਵਅਕਤੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: www.brampton.ca/masks ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, www.311brampton.ca ਤ ੇਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ (311 mobile app) ਵਰਤ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਸਲੂੰ ਕ 

 

ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

• ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਸਮੂੰਗ੍ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਅਿੱਪਡੇਟਿ (City of Brampton COVID-19 programming and 

service updates) 

• ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ – ਕੀ ਿਹਿੱ ਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਬ੍ੂੰਦ ਹੈ (City of Brampton – what’s open, what’s closed) 

• ਕੋਸਵਡ-19 ਦ ੇਲਿੱ ਛਣ (COVID-19 symptoms) 

• ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨ (COVID-19 vaccine) 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱਚ ਟੈਿਸਟੂੰਗ੍ (Testing in Brampton) 

• ਿੁਦ ਨ ੂੰ  ਦ ਸਜਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਰਾ ਸਕਵੇਂ ਰਿੱਿਣਾ ਹੈ (How to self-isolate) 

• ਕੋਸਵਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱਿਣਾ (Keeping businesses and workplaces safe during 

COVID-19) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nO3EN32CaTUAS6fFf%2BeKGhhj%2F3HIsX9Lp5SihSpwleQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nO3EN32CaTUAS6fFf%2BeKGhhj%2F3HIsX9Lp5SihSpwleQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nO3EN32CaTUAS6fFf%2BeKGhhj%2F3HIsX9Lp5SihSpwleQ%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/masks
http://www.311brampton.ca/
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG6QBezCY2yErZ0P4%2BidXwlSAc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG6QBezCY2yErZ0P4%2BidXwlSAc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8%2FCZf2DF33oRJS2riJmxZGAn1WC2PkpaPGRS%2Fw50%2Brc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8%2FCZf2DF33oRJS2riJmxZGAn1WC2PkpaPGRS%2Fw50%2Brc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OIkvAavxeC1fBuqSIaE9m6uthV%2BXBkU2xvLH5jlwFS0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OIkvAavxeC1fBuqSIaE9m6uthV%2BXBkU2xvLH5jlwFS0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0


 

 

• ਪੀਲ ਸਵਿੱਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦ ੇਕੇਿ (Cases of COVID-19 in Peel) 
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁਿੱਗ੍ਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇ੍ਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151616593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QDi26pZcfTpdqq%2BcxqurG7Ol8wTP%2Bwmw5hehxwEnPPw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151616593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QDi26pZcfTpdqq%2BcxqurG7Ol8wTP%2Bwmw5hehxwEnPPw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

