
 

 

 

ਓਨਟਰੈੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਜੂੀ ਪ੍ਰੋਵ ਿੰ ਸੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਜਨ ਰੀ, 2020) – ਕੱਲਹ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਂ ਵਸਵ ਲ 

ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਪ੍ੀ.ਏ.) (Emergency Management and Civil Protection Act) (EMCPA) ਹੇਠ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵ ਿੰ ਸੀਅਲ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 13 ਜਨ ਰੀ ਨੂਿੰ  ਸ ੇਰੇ 12:01  ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇਗੀ।  
 

14 ਜਨ ਰੀ, 2021 ਨੂਿੰ  ਸ ੇਰੇ 12:01  ਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਵ ੱਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵ ੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਸੀ ਵ ਖੇ ਜਾਣਾ, ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚਣਾ, 
ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ। 

ਇਸ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨ ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਪ੍ਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਸਬ੍ਿੰਧੀ ਪ੍ਾਬ੍ਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂਿੰ  ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕ ੇ

ਪ੍ਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਪ੍ਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਵਖਆ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੰਮਾਂ ਲਈ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂਿੰ  ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 
ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ  ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਘਰ ਰਵਹ ਕ ੇਕਿੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਕਿੰਮ 

ਕਰੇ। 

ਪ੍ਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਸਬ੍ਿੰਧੀ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ  ਾਧੂ ਉਪ੍ਾਅ  ੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: 

• ਆਉਟਡੋਰ ਸਿੰਗਵਠਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਵਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂਿੰ ,  ੱਧ ਤੋਂ  ੱਧ ਪ੍ਿੰਜ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
• ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਇਨਡੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵ ੱਚ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਣਾ ਜਾਂ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਹੱ ਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ 

ਉਦੋਂ ਆਉਟਡੋਰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਣ ਜਾਂ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ ੋਮੀਟਰ ਤੋਂ  ੱਧ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ 

ਸਕਦੇ। 
• ਹਾਰਡ ੇਅਰ ਸਟੋਰਾਂ, ਅਲਕੋਹਲ ਵਰਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਬ੍ਸਾਈਡ ਵਪ੍ਕਅੱਪ੍ (ਪ੍ਗਡਿੰਡੀ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ  ਸਤਾਂ ਲੈਣਾ) ਜਾਂ ਵਡਲੀ ਰੀ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ 

 ਾਵਲਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਟੇਲ ਸਟੋਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ ੇਰੇ 7  ਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਹੱ ਲਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8  ਜ ੇਤੱਕ ਬ੍ਿੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ। ਸਿੰਚਾਲਨ ਦ ੇਪ੍ਾਬ੍ਿੰਦੀ  ਾਲੇ ਘਿੰਟੇ, ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ  ੇਚਣ  ਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਫਾਰਮੈਸੀਜ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਨ ੀਨੀਐਸਂ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ 
ਟੇਕਆਉਟ ਜਾਂ ਵਡਲੀ ਰੀ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ। 

ਇਹ ਉਪ੍ਾਅ, ਮਿੰਗਲ ਾਰ, 12 ਜਨ ਰੀ, 2021 ਅਤੇ  ੀਰ ਾਰ, 14 ਜਨ ਰੀ, 2021 ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਪ੍ੀ.ਏ. (EMCPA) ਹੇਠ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵ ਿੰ ਸੀਅਲ ਐਲਾਨ, ਉਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਰੀਓਪ੍ਵਨਿੰ ਗ ਓਨਟੈਰੀਓ ਐਕਟ (ਆਰ.ਓ.ਏ.) (Reopening Ontario Act) 

(ROA) ਹੇਠਲੇ ਵਨਯਮਾਂ ਵ ੱਚ ਸਿੰ ਸ਼ੋਧਨਾਂ ਸਮੇਤ। 

ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵ ਿੰ ਵਸਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਾਰੇ, ਇੱਥੇ (here) ਹੋਰ ਪ੍ੜ੍ਹੋ। 

ਨ ੇਂ ਐਨਫਰੋਸਮੈਂਟ ਉਪ੍ਾਅ  

ਪ੍ਰੋਵ ਿੰ ਸੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ੇਐਲਾਨ ਹੇਠ, ਸੂਬ੍ਾ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵ ਿੰ ਸੀਅਲ ਪੁ੍ਵਲਸ (Ontario Provincial Police), ਲੋਕਲ ਪੁ੍ਵਲਸ ਫੋਰਵਸਜ, ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵ ਿੰ ਸੀਅਲ  ਰਕਪ੍ਲੇਸ ਇਿੰਸਪੈ੍ਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵ ਿੰ ਸੀਅਲ ਅਪ੍ਰਾਧ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਥਾੱਵਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਵਕ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F59922%2Fontario-declares-second-provincial-emergency-to-address-covid-19-crisis-and-save-lives&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706453608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dsSzqPoaW3HIGSZsPucbNuelw7WpHL8UCyW8aHBCb0k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F59922%2Fontario-declares-second-provincial-emergency-to-address-covid-19-crisis-and-save-lives&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706453608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dsSzqPoaW3HIGSZsPucbNuelw7WpHL8UCyW8aHBCb0k%3D&reserved=0


 

 

ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਟਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ-ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਡੋਰ ਥਾ ਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਵਹਨਦੇ 
ਜਾਂ ਵਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢਕਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਟੇਲ ਓਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਪ੍ਨੀਆਂ ਨੂਿੰ , ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵ ਅਕਤੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰ.ਓ.ਏ. (ROA) ਅਤੇ ਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਪ੍ੀ.ਏ. ਹੇਠ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ੇਗਾ। 
 

ਪ੍ਾਬ੍ਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ/ਵਟਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਓਪ੍ਵਨਿੰ ਗ ਓਨਟੈਰੀਓ ਐਕਟ ਅਤੇ 
ਵਸਟੀ ਦ ੇਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹੇਠ, ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਲਈ, ਅਪ੍ਰਾਧ ਦ ੇਪ੍ਰਕਾਰ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ,ੇ 500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ  
ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ (ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਫੇਸ ਕ ਵਰਿੰਗਸ) ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Mandatory Face Coverings By-law) ਹੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ 

ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਵ ਖੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪ੍ੜ੍ੇ ਦ ੇਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਪ੍ਵਹਨਣਾ ਜਾਂ ਵਚਹਰੇ ਨੂਿੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਵਨਯਿੰਤਰਣ  ਾਲੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਵ ਖੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਵਚਹਰਾ ਢਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਕੁਝ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਛੋਟ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਵਹਨ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 
ਵਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢਕ ਸਕਦੇ; ਦ ੋਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱ੍ਚੇ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰਸ (Emergency Orders) ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਐਥਲੈਵਟਕ ਗਤੀਵ ਧੀ ਵ ੱਚ 

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

ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਫਵੈਸਵਲਟੀਜ 

ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ  

ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ, ਵਸਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸੇ ਾ ਾਂ  ਾਸਤੇ ਖਹੱ ਲੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਵਬ੍ਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 

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

ਵਸਟੀ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਬ੍ਿੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਵਫਟ ਅਤੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣ ਬ੍ਾਰੇ, ਔਨਲਾਈਨ  ੀਵਡਓ 

ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ (click here)। 

ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਵਰਹਾ, ਤਾਂ ਵਸਹਤਮਿੰਦ, ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣ ਵ ੱਚ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਆਉਟਡੋਰ 

ਆਈਸ ਵਰਿੰ ਕਸ ਖਹੱ ਲੇ ਰਵਹਣਗੇ। ਸਿੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘਿੰ ਵਟਆਂ ਬ੍ਾਰੇ, www.brampton.ca/outdoorskating ਤ ੇਪ੍ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਦੌਰਾਨ। ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ 

(Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਵਰਿੰ ਕਸ ਵ ੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਜਰ ੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਕੈਪੇ੍ਵਸਟੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ੇ, ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਟਰੇਵਸਿੰਗ ਸਿੰ ਭ  ਹੈ। ਆਉਟਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਮਿੰਗ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਵਨ ਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, www.311brampton.ca ਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ੍ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਲਿੰ ਕ 

• ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਕੋਵ ਡ-19 ਸਬ੍ਿੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਅੱਪ੍ਡੇਟਸ (City of Brampton COVID-19 programming and 

service updates) 

• ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ – ਕੀ ਖਹੱ ਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਬ੍ਿੰਦ ਹੈ (City of Brampton – what’s open, what’s closed) 

• ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣ (COVID-19 Symptoms)  

• ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ੱਚ ਟੈਸਵਟਿੰਗ (Testing in Brampton)  

• ਖੁਦ ਨੂਿੰ  ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ (How to self-isolate) 

• ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ (Keeping businesses and workplaces safe during 

COVID-19) 

• ਪ੍ੀਲ ਵ ੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇਕੇਸ (Cases of COVID-19 in Peel) 
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ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

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

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://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

