
 
 

 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਈਸਟਰ ਿੀਕੈਂਡ 2021 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਮਾਰਚ, 2021) – ਇਸ ਸਾਲ, ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ (Good Friday), ਸ਼ ਿੱ ਕਰਿਾਰ, 2 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ (Easter 

Monday), ਸੋਮਿਾਰ, 5 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਹੈ।  
 

ਫ੍ਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ (Fire and Emergency Services), ਟਰੈਵਫ੍ਕ ਸਰਵਿਵਸਜ (Traffic Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫ੍ੋਰਸਮੈਂਟ 

(By-Law Enforcement), ਰੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ (Road Operations), ਅਤੇ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਸਰਵਿਵਸਜ (Security Services) ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ 
ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।   
 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨਿਾਸੀ, 311 ਤ ੇਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਤ ੇਫੋ੍ਨ 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 ਆਫ੍ 

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

www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Brampton Transit), 2 ਤੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਿਲਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਚਿੱ ਲੇਗਾ। 
 

ਸ਼ ਿੱ ਕਰਿਾਰ, 2 ਅਪਰੈਲ (ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ) 
ਐਤਿਾਰ/ ਛ ਿੱ ਟੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗਾ।  
ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਹਨ। ਸਿਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 3 ਅਪਰੈਲ 

ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਿਾਲੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗਾ।  
ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਕਾਉਂਟਰ, ਵਨਯਵਮਤ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਖਹਿੱ ਲੇ ਰਵਹਣਗੇ। ਸਿਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤਿੱਕ 

ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਐਤਿਾਰ, 4 ਅਪਰੈਲ (ਈਸਟਰ ਸੂੰਡੇ) 
ਐਤਿਾਰ/ ਛ ਿੱ ਟੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗਾ।  
ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਹਨ। ਸਿਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਸੋਮਿਾਰ, 5 ਅਪਰੈਲ (ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ) 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

ਵਨਯਵਮਤ ਕਾਰਜਵਦਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗਾ।  
ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਕਾਉਂਟਰ, ਵਨਯਵਮਤ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਖਹਿੱ ਲੇ ਰਵਹਣਗੇ। ਸਿਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜ ੇਤਿੱਕ 

ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  905.874.2999 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਿਿੱਧ ਿਾਰ ਸਫ੍ਾਈ 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 ਫ੍ੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪ ੂੰ ਵਿਆ 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 ਟਾਈਟ-ਵਫ੍ਵਟੂੰਗ ਿਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਲਾ਼ਿਮੀ ਹਨ। ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 

ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਵਫ੍ਸ (Brampton Emergency 

Management Office) ਵਿਖੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਵਨਯਵਮਤ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਅਿੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤੇ 
@bramptontransit ਨ ੂੰ  ਫ੍ਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਿਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ 905.874.2999 ਤ ੇਪ ਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

ਬ੍ਨੀ ਐਗਸਾਈਟਮੈਂਟ 

ਇਸ ਈਸਟਰ, ਬ੍ਨੀ ਐਗਸਾਈਟਮੈਂਟ (Bunny EGGScitement) ਦ ੇਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦ ੇਨਾਲ ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੋ! ਕਰਾਫ੍ਟ ਵਕਿੱਟ ਲਓ 

ਅਤੇ ਰੂੰਗਦਾਰ ਗਮਲਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਟਊਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਅਨ ਸਰਨ ਕਰੋ, ਿਰਚ ਅਲ ਆਂਡਾ ਖੋਜ ਗੇਮ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲਓ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂੰਗ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।  
 

ਵਬ੍ਨਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਿਾਲਾ, ਕਰਬ੍ਸਾਈਡ ਕਰਾਫ੍ਟ ਵਕਿੱਟ ਵਪਕ-ਅਿੱਪ, ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਵਮਉਟੀ ਸੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre), 

ਵਚੂੰਗਕ ਼ਿੀ ਪਾਰਕ ਸਕੀ ਚੈਲੇਟ (Chinguacousy Park Ski Chalet), ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Gore Meadows Community 

Centre) ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫ੍ਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ (South Fletcher’s Sportsplex) ਵਿਖੇ, 31 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਦ ਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/COVID19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
http://www.twitter.com/BramptonTransit


 
 

 

 

ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਪਕ-ਅਿੱਪ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਾਈਟ ਤ ੇਲਿੱ ਗੇ ਸਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
ਕਰਾਫ੍ਟ ਵਕਿੱਟਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਿੱਕ, ਇਿੱਕ ਪਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਵਕਿੱਟ ਹੀ ਵਮਲੇਗੀ। 
 

ਬ੍ਨੀ ਐਗਸਾਈਟਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲੈਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ 

ਔਨਲਾਈਨ ਵਫ੍ਟਨੈਸ ਅਤੇ ਕਰਾਫ੍ਟ ਵਟਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹੂੰਦੇ 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 (ਕੈਲੀਗਰਾਫ੍ੀ) 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।  

  

ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਹਨ। ਪਰੋਵਿੂੰ ਸੀਅਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, 

ਇੂੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਥਵਗਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿਰਚ ਅਲ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
 

ਸ਼ ਿੱ ਕਰਿਾਰ, 2 ਅਪਰੈਲ (ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ) ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਇਨ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਕਰਬ੍ਸਾਈਡ ਵਪਕਅਿੱਪ (ਪਗਡੂੰਡੀ ਦ ੇਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਿਸਤਾਂ ਲੈਣਾ) 
ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ।  
 

ਸਾਡੀ ਵਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Digital Library) ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ (Brampton Library website) ਤੇ ਜਾਓ। 
ਇਿੱਥੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਡਜੀਟਲ ਈਬ੍ ਿੱ ਕਸ, ਈਆਿੱ ਡੀਓਬ੍ ਿੱ ਕਸ, ਟੀਿੀ ਅਤੇ ਮ ਿੀ ਸਟਰੀਵਮੂੰ ਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਖਲਾਈ, ਆਰਟਸ ਅਤੇ 
ਕਰਾਫ੍ਟ ਆਵਦ ਤਿੱਕ ਮ ਫ਼ਤ ਪਹ ੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। (To obtain a 

Brampton Library card, please click here.) ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ 24-ਘੂੰਟੇ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰਲੇ ਡਰੌਪ ਬ੍ੌਕਸਾਂ ਦ ੇਦ ਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, 

ਆਪਣੀ ਸ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਚੀ਼ਿਾਂ ਿਾਪਸ ਕਰੋ।  
 

ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਰਹੋ! ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਅਿੱਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬ੍ਸਕਰਾਈਬ੍ ਕਰੋ (Subscribe to our email updates) ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  Facebook, Twitter, 

ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫ੍ਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ, 2 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ , ਈਸਟਰ ਸੂੰਡੇ, 4 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ, 5 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  
ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੈਲਟਰ, ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 3 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ , ਵਸਰਫ਼ ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ੍ ਿੱ ਕ ਕਰਨ ਦ ਆਰਾ ਹੀ, ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖ ਿੱ ਲਹਾ 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 ਹੋਿੇਗਾ। ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦ ੇਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣਗੇ: 
• ਬ੍ੀਮਾਰ/਼ਿਖਮੀ/ਵਹੂੰ ਸਕ ਘਰੇਲ  ਜਾਨਿਰਾਂ ਜਾਂ ਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534156822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PHzqrWA4leiOAj2gtMAiNVZdNcPQJ5P2K9xufkhCwiw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534156822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PHzqrWA4leiOAj2gtMAiNVZdNcPQJ5P2K9xufkhCwiw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534161811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mG3uCN%2FuThcL9oixmyIegy1NBTmLtH8qykSTA2U1lwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534161811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mG3uCN%2FuThcL9oixmyIegy1NBTmLtH8qykSTA2U1lwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fabout%2Fget-a-library-card&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534161811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mG3uCN%2FuThcL9oixmyIegy1NBTmLtH8qykSTA2U1lwg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534166802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E8UZqzX%2F9rqsCEyhl6L%2FbHkKMrIHBI4d0Lq9ZULXiv0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsubscriptions.librarycustomer.org%2FSubscriptionOptIn%3Ft%3D60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534166802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E8UZqzX%2F9rqsCEyhl6L%2FbHkKMrIHBI4d0Lq9ZULXiv0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbramptonlibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534171793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jxKp%2Fgys9VurwnSm7JZAfhd5yzSszemKINPHMVC42UY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonLibrary%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534176785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1TilgxyqD%2Bk%2F15OEW4LgVDebV6vOiv7E6DcaRDid%2FBI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbramptonlibrary%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce4b04b013a5e41f48eac08d8ed6bcc03%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637520394534181775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kvXpa6BExT4jgPxckjlaCZbcYVKpGiW3Tc7%2BkNG6KjM%3D&reserved=0


 

 

• ਵਹੂੰ ਸਕ ਜਾਨਿਰ 

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

• ਬ੍ੂੰਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਖੇ ਅਿਾਰਾ ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਿਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ  

 

ਇਹਨਾਂ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਿੇਗਾ। 
 

ਈਸਟਰ ਿੀਕੈਂਡ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹਲੈਥ ਦ ੇਵਰਮਾਈਡਂਰ 

 

ਵਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਈਸਟਰ ਛ ਿੱ ਟੀ ਤ ੇਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਵਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤ ਸੀਂ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਵਫ੍ਰ ਿੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭ ਿੱ ਲੀਏ ਅਤੇ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੀਏ। ਇਹ 

ਉਪਾਅ, ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਬ੍ਹਤਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, 

ਫ੍ੋਟੋਆਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਿਰਚ ਅਲ ਕਾਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਬ੍ੂੰ ਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਪ ਜਾ ਸਥਾਨ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਵਕ ਉਹ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਿਰਚ ਅਲ ਇਕਿੱਠਾਂ ਦ ੇਵਿਕਲਪ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੋਿ,ੇ 

ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਧਾਰਵਮਕ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਇਕਿੱਠ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
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ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦ ਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

  

ਰੀਜਨ ਆਫ੍ ਪੀਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ  

 ਐਸ਼ਲੇ ਹਾਿੱਵਕੂੰ ਸ (Ashleigh Hawkins) 

 ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨਸ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ – ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ 

  ਰੀਜਨ ਆਫ੍ ਪੀਲ  

  416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca 

 
  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

