
 
 

 

 

ਓਨਟਰੈੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 3 ਅਪ੍ਰਲੈ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰੇ ਸਬੂੇ ਨੂੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
 

 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021) – ਅੱਜ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ, ਪੂ੍ਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਤਆਂ ਤੱਕ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ (Region of Peel) ਸਮੇਤ, ਓਨਟੈਰੀਓ (Ontario) ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।  
 

ਸੁਰੱਤਿਆ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰੂੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਤਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:  

• ਇਨਡੋਰ ਸੂੰਗਤਿਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਤਜਕ ਇਕੱਿਾਂ ਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀ; ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ ਇਕੱਲੇ ਰਤਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਤਰਵਾਰ 

ਨਾਲ ਇਕੱਿੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ; 

• ਆਉਟਡੋਰ ਸੂੰਗਤਿਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਤਜਕ ਇਕੱਿ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਤਮਤ ਹਨ, ਇੱਕ ੋਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ (ਜੋ ਲੋਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਤਹੂੰਦੇ ਹਨ) ਦ ੇਨਾਲ ਇਕੱਿ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ; 

• ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਟੇਲ ਸੈਤਟੂੰਗਾਂ ਤਵੱਚ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਤ ੇਪ੍ਾਬੂੰਦੀ, ਹੋਰ ਪ੍ਬਤਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤਵਿੇ ਸੁਰੱਤਿਆ ਸਬੂੰਧੀ 
ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪ੍ਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਕਨਵੀਨੀਐਸਂ ਸਟੋਰ, ਇਨਡੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਜੋ ਮੱੁਿ ਤੌਰ ਤ ੇਭੋਜਨ 

ਸਬੂੰਧੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਸੀਜ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇ੍ਤਸਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਤਬਗ ਬੌਕਸ ਸਟੋਰਾਂ (ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ, ਤਜੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵਸਤਾਂ ਇੱਕ ੋਥਾਂ ਤ ੇਤਮਲਦੀਆਂ ਹਨ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰਟੇਲ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇ੍ਤਸਟੀ ਸੀਮਾ; 

• ਤਨਿੱਜੀ ਦੇਿਭਾਲ ਸਬੂੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੂੰਦ ਰਤਹਣਗੀਆਂ;  
• ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਡਾਈਤਨੂੰ ਗ (ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਤਦ ਦੀ ਅੂੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਥਾਂ ਤਵੱਚ ਿਾਣਾ-ਪ੍ੀਣਾ) ਤ ੇਪ੍ਾਬੂੰਦੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਿਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਸਬੂੰਧੀ ਸੂੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੂੰ , ਤਸਰਫ਼ ਟੇਕਆਊਟ, ਡਰਾਈਵ-ਥ ੂਅਤੇ ਤਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; 
• ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਤਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਸਪੋ੍ਰਟਸ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਤਫਟਨੈਸ (ਤਜਵੇਂ ਤਜਮ) ਲਈ ਫੈਤਸਤਲਟੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ 

ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ; 
• ਡ ੇਕੈਂਪ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 
• ਤਵਆਹ, ਅੂੰ ਤਤਮ ਸੂੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤਵੱਚ, ਇਨਡੋਰ ਹਰ ਕਮਰੇ ਤਵੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੈਪੇ੍ਤਸਟੀ ਸੀਮਾ 

ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ, ਤਜੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵ,ੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਤਮਤ ਸੂੰ ਤਿਆ ਤਵੱਚ ਤਵਅਕਤੀ ਇਕੱਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਤਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਤਜਕ ਇਕੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਜਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਡੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਉਟਡੋਰ ਪ੍ੂੰਜ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਤਮਤ ਹਨ। 

ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਔਤਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ (Chief Medical Officer of Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਨਾਲ, ਤਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ 

ਤਸਰਫ਼ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂੰ ਤਧਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਰਫ਼ ਆਪ੍ਣ ੇਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਆਉਟੋਡਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੂੰਡਸਟਰੀਜ ਦ ੇਇੂੰਪ੍ਲਾਇਰਸ ਨੂੂੰ , ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਘਰ 

ਤੋਂ ਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਤਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਤੈਸਤਲਟੀਜ  

 



 

 

ਤਸਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪ੍ਰੋਟੇ ਫਤੈਸਤਲਟੀਜ 

ਤਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਫੈਤਸਤਲਟੀਜ, ਤਸਰਫ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱ ਕ ਕਰਕ ੇਤਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਹੱ ਲੀਆਂ ਰਤਹਣਗੀਆਂ। ਤਬਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 

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

ਤਸਟੀ ਦ ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 

ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਤਸਤਲਟੀਜ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੂੰਦ ਰਤਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲੇ ਨੋਤਟਸ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ 
ਰਤਹਣਗੇ। 

ਵਰਚਅੁਲ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 

ਵਰਚੁਅਲ ਤਫਟਨੈਸ 

ਤਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਸ਼ਲ ਤਫਟਨੈਸ ਇੂੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 30 ਤਮੂੰਟਾਂ ਦ ੇਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਵਰਕਆਊਟ ਦੀਆਂ, ਇੂੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ 

ਤਫਟਨੈਸ ਕਲਾਸਾਂ ਤਵੱਚ ਤਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਤਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇ55 ਸਾਲ ਦ ੇਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼ੁਰਗ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ 

ਰਤਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਤਲਆਂ ਕੋਲ, ਸੁਰੱਤਿਅਤ ਅਤੇ ਸੂੰਗਤਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਮਲਣ-ਜੁਲਣ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ, ਦੂਤਜਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ 

ਇਹ ਸੀਰੀਜ, ਅਪ੍ਾਹਜਪੁ੍ਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਤਵੱਚ ਜੁੜਨ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤਸੱਿਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਤਚਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।  

ਰਤਜਸਟਰ ਤਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਤਵਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਰਚੁਅਲ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰਕੈ ਐਟ ਹੋਮ  

ਘਰ ਤਵੱਚ ਹੀ, ਸਵ-ੈਤਨਰਦੇਤਸ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟਸ ਦੇ ਤਟਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਵਅਸਤ ਰਹੋ, ਜੋ 24/7 ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਯੋਗ 

ਹੈ! ਤਸੱਿੋ ਤਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਤਕਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੁੂੰ ਦਰ ਤਲਿਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤਭਆਸ ਕਰੋ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

(Brampton Recreation) ਵੱਲੋਂ ਤਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਤਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec At Home) ਗਤੀਤਵਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ (here) ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਾਇਬਰਰੇੀ  

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


 
 

 

 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (Brampton Library), ਤਸਰਫ਼ ਤਚੂੰਗਕੂਜ਼ੀ (Chinguacousy), ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ (Four Corners) ਅਤੇ ਸਤਪ੍ਰੂੰ ਗਡੇਲ 

(Springdale) ਬਰਾਂਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਤਵਿੇ ਹੀ ਸੀਤਮਤ ਇਨ-ਬਰਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਬਸਾਈਡ ਤਪ੍ਕਅੱਪ੍, ਤਸਤਰਲ ਕਲਾਰਕ (Cyril Clark), 

ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ (Gore Meadows), ਮਾਊਂਟ ਪ੍ਲੈਜ਼ੈਂਟ ਤਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village), ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ (South Fletcher’s) ਅਤੇ ਸਾਊਥ 

ਵੈਸਟ (South West) ਬਰਾਂਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਤਵਿੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਸੂੰਚਾਲਨ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਘੂੰ ਤਟਆਂ, ਸੁਰੱਤਿਆ ਸਬੂੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ 

ਤਕ ਵਸਤਾਂ ਰਾਿਵੀਂਆਂ ਤਕਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕਤਲੱਕ ਕਰੋ (Click here)। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਨ ਬਰਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਸਰਫ਼ ਰਾਿਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਤਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਘੂੰਟੇ ਤੱਕ, ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਬੂੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਕੂੰ ਤਪ੍ਊਟਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜਹੀ-ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸੀਤਮਤ ਤਪ੍ਰੂੰ ਤਟੂੰਗ 

ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪ੍ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਨ-ਬਰਾਂਚ ਸਟਡੀ ਸਪੇ੍ਸ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੂੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ੜਹਾਈ ਲਈ ਤਨਿੱਜੀ ਤਡਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤਵਿੇ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ੇਥੀਮ ਵਾਲੇ ਗਰੈਬ ‘ਐਡਂ’ ਗੋ (Grab‘n’ Go) ਬੈਗਸ ਲਵੋ ਅਤੇ 24-ਘੂੰਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਡਰੌਪ੍ ਬੌਕਸਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਸੁਰੱਤਿਅਤ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਨੋਤਟਸ ਤੱਕ, ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਤਲੂੰ ਕ 

 

ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

• ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਕੋਤਵਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਤਮੂੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅੱਪ੍ਡੇਟਸ (City of Brampton COVID-19 programming and 

service updates) 

• ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ – ਕੀ ਿਹੱ ਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੂੰਦ ਹੈ (City of Brampton – what’s open, what’s closed) 

• ਕੋਤਵਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣ (COVID-19 symptoms) 

• ਕੋਤਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ (COVID-19 vaccine) 

• ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਤਵੱਚ ਟੈਸਤਟੂੰਗ (Testing in Brampton) 

• ਿੁਦ ਨੂੂੰ  ਆਈਸੋਲੇਟ ਤਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (How to self-isolate) 

• ਕੋਤਵਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਤਿਅਤ ਰੱਿਣਾ (Keeping businesses and workplaces safe during 

COVID-19) 

• ਪ੍ੀਲ ਤਵੱਚ ਕੋਤਵਡ-19 ਦ ੇਕੇਸ (Cases of COVID-19 in Peel) 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਮੋਤਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਤਜਕ ਕਤਮਉਤਨਕੇਸ਼ਨ  

ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

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