
 

 

ਓਨਟਰੈੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਵੋ ਿੰ ਸੀਅਲ ਸਟਟੇ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 

ਪੂ੍ਰੇ ਸੂਬ ੇਵ ਿੱ ਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟ-ੇਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ  

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021) – ਅਿੱਜ, 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, ਤੀਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 
ਸਵਿਤੀ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਪੂ੍ਰੇ ਸੂਬੇ ਵ ਿੱ ਚ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ (Region of 

Peel) ਸਮੇਤ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤਿੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।   

ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਸੀ ਵ ਖੇ ਜਾਣ, ਹੈਲਿ ਕੇਅਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ਿੰ ਚ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਕਿੰਮ ਲਈ ਜਾਣ  ਰਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂਿੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਿ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਾਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂਿੰ  ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕ ੇਪ੍ਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾ ਾ 
ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਪ੍ਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਵਖਆ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂਿੰ  ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ  ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਕਿੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਵਰਟਲੇ 

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਪੂ੍ਰੇ ਸੂਬੇ ਵ ਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਰੇਕ (provincewide emergency brake) ਹੇਠ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਟੇਲ  ਾਸਤੇ, ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਿ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜਸਿਾਨ ਸਬਿੰਧੀ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਨੂਿੰ   ੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 

• ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਟੇਲਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਸਰਫ਼ ਕਰਬਸਾਈਡ ਵਪ੍ਕਅਿੱਪ੍ (ਪ੍ਗਡਿੰਡੀ ਦ ੇਵਕਨਾਰੇ ਤੋਂ  ਸਤਾਂ ਲੈਣਾ) ਅਤੇ ਵਡਲੀ ਰੀ ਨੂਿੰ , ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ ਿੱ ਕ ਕਰਕ ੇਹੀ 
ਸ ੇਰੇ 7  ਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਦ ੇਵ ਚਕਾਰ ਹੀ ਚਿੱਲਣ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸ ੇਰੇ 6  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜ ੇ

ਤਿੱਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਡਲੀ ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਾਬਿੰਦੀਆਂ; 
• ਸ਼ੌਵਪ੍ਿੰਗ ਮਾਿੱਲ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੌਵਪ੍ਿੰਗ ਮਾਿੱਲ ਦ ੇਬਾਹਰ ਅਸੀਵਮਤ ਸਿੰ ਵਖਆ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਯਤ ਿਾ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸ਼ੌਵਪ੍ਿੰਗ ਮਾਿੱਲਸ 

ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ਿੰ ਚ ਨੂਿੰ  ਸੀਵਮਤ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ ਿੱ ਕ ਕਰਕ ੇਕਰਬਸਾਈਡ ਵਪ੍ਕਅਿੱ ਪ੍ ਅਤੇ 
ਵਡਲੀ ਰੀ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ਿੰ ਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਾਬਿੰਦੀਆਂ; 

• ਵਡਸਕਾਊਂਟ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਵਬਗ ਬੌਕਸ ਸਟੋਰਾਂ (ਬਹ ਤ  ਿੱਡੇ ਸਟੋਰ, ਵਜਿੱਿੇ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਇਿੱਕ ੋਿਾਂ ਤ ੇਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ) ਵ ਿੱਚ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਵਰਟੇਲ 

ਵ ਕਰੀ ਨੂਿੰ , ਵਸਰਫ਼ ਗਰੋਸਰੀ  ਸਤਾਂ, ਪ੍ਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ ਦ ੇਸਮਾਨ, ਫਾਰਮਾਵਸਊਟੀਕਲ  ਸਤਾਂ, ਹੈਲਿ 

ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ; 
• ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਸਰਫ਼ ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ ਿੱ ਕ ਕਰਕ ੇਹੀ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਵਰਟੇਲ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਕੈਪੇ੍ਵਸਟੀ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋ ੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸ ੇਰੇ 6  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਤਿੱਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਡਲੀ ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇ

ਨਾਲ, ਸ ੇਰੇ 7  ਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਦ ੇਵ ਚਕਾਰ ਹੀ ਚਿੱਲਣ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ: 
o ਸੇਫਟੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਸਟੋਰ (ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸਬਿੰਧੀ ਸਮਾਨ ਦ ੇਸਟੋਰ); 

o ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਮ ਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਸਹਾਇਕ ਵਡ ਾਈਸਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਜ, ਮੋਵਬਵਲਟੀ ਵਡ ਾਈਸਾਂ, ਸਹਾਇਕ 

ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਜ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਡ ਾਈਸਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈਜ  ੇਚਦੇ ਹਨ, ਵਕਰਾਏ ਤ ੇਵਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ ਰਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; 
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o ਰੈਂਟਲ ਅਤੇ ਲੀਵਜਿੰਗ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕਮਰਵਸ਼ਅਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਇਿੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ 
ਉਪ੍ਕਰਨ ਵਕਰਾਏ ਤ ੇਦੇਣਾ; 

o ਔਪ੍ਟੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਪ੍ਰਸਵਕਰਪ੍ਸ਼ਨ ਐਨਕਾਂ  ੇਚਦੇ ਹਨ; 

o ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਮੋਟਰ  ਾਹਨ, ਵਕਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਾਟਰਕਰਾਫਟ  ੇਚਦੇ ਹਨ; 

o  ਾਹਨ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਨ ਮ ਰਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਅਤੇ  ਾਹਨ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਨ ਰੈਂਟਲ ਸੇ ਾ ਾਂ; ਅਤੇ 
o ਟੈਲੀਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋ ਾਈਡਰ ਜਾਂ ਸਰਵ ਸ ਦ ੇਦ ਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਵਰਟੇਲ ਸਟੋਰ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਸਰਫ਼ ਸੈਲਫੋਨ ਖਰੀਦਣ 

ਜਾਂ ਮ ਰਿੰਮਤ ਲਈ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੀ ਅਿੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਆਉਟਡੋਰ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂਿੰ , 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇ੍ਵਸਟੀ ਸੀਮਾ ਦ ੇਨਾਲ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਾਨ 

 ੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ ੇਰੇ 7  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8  ਜੇ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਹੀ ਚਿੱਲਣ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ। 

ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਵ ਿੰ ਸੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਿੱਿੇ (here) ਪ੍ੜ੍ਹੋ। 
 

ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਫਵੈਸਵਲਟੀਜ  

 

ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪ੍ਰੋਟੇ ਫਵੈਸਵਲਟੀਜ 

ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ, ਵਸਰਫ਼ ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ ਿੱ ਕ ਕਰਕ ੇਵ ਅਕਤੀਗਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਖਹਿੱ ਲੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਵਬਨਾਂ ਮ ਲਾਕਾਤ 

ਬ ਿੱ ਕ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ ਿੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/skiptheline ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਵਸਟੀ ਦ ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ, ਜਨਤਾ  ਾਸਤੇ ਬਿੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਮ ਲਤ ੀ ਹੀ 
ਰਵਹਣਗੇ। 

 ਰਚ ਅਲ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 

 ਰਚ ਅਲ ਵਫਟਨੈਸ 

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਕ ਸ਼ਲ ਵਫਟਨੈਸ ਇਿੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਵਮਿੰਟਾਂ ਦ ੇਮ ਫ਼ਤ ਲਾਈ   ਰਕਆਊਟ ਦੀਆਂ, ਇਿੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗ ਾਈ  ਾਲੀਆਂ  ਰਚ ਅਲ 

ਵਫਟਨੈਸ ਕਲਾਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

55 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਲਈ  ਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇ55 ਸਾਲ ਦ ੇਅਤੇ ਇਸਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼ ਰਗ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਮ ਫ਼ਤ  ਰਚ ਅਲ  ਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਲਈ 

ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ  ਾਵਲਆਂ ਕੋਲ, ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਵਠਤ  ਾਤਾ ਰਣ ਵ ਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਣ-ਜ ਲਣ, ਨ ੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ, ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਗਾ।  

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਾਲੀਆਂ  ਰਚ ਅਲ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਅਤੇ  ਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F61029%2Fontario-enacts-provincial-emergency-and-stay-at-home-order&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653217383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ps%2FUKiOXphcPVGN8UZDLQqNxdxD7PzcTCP271eCBQDw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F61029%2Fontario-enacts-provincial-emergency-and-stay-at-home-order&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653217383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ps%2FUKiOXphcPVGN8UZDLQqNxdxD7PzcTCP271eCBQDw%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

ਇਹ ਸੀਰੀਜ, ਅਪ੍ਾਹਜਪ੍ ਣੇ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਜ ੜ੍ਨ, ਕ ਝ ਨ ਾਂ ਵਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।  

ਰਵਜਸਟਰ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ  ੇਰਵ ਆਂ ਸਮੇਤ,  ਰਚ ਅਲ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬਿੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰਕੈ ਐਟ ਹੋਮ  

ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਹੀ, ਸ -ੈਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟਸ ਦੇ ਵਟਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵ ਅਸਤ ਰਹੋ, ਜੋ 24/7 ਪ੍ਹ ਿੰ ਚਯੋਗ 

ਹਨ! ਵਸਿੱ ਖੋ ਵਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਵਕ ੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸ ਿੰ ਦਰ ਵਲਖਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

(Brampton Recreation)  ਿੱਲੋਂ ਵਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec At Home) ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਤਿੱਕ ਇਿੱਿੇ (here) ਪ੍ਹ ਿੰ ਚ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਹਰਾ ਢਕਣਾ  
 

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

ਜਨਤਕ ਿਾ ਾਂ ਵ ਖੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕਿੱਪ੍ੜ੍ੇ ਦ ੇਬਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਪ੍ਵਹਨਣਾ ਜਾਂ ਵਚਹਰੇ ਨੂਿੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੰਸਿਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਵਨਯਿੰਤਰਣ  ਾਲੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਿਾ ਾਂ ਵ ਖੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਵਚਹਰਾ ਢਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਬਾਇ-ਲਾਅ ਕ ਝ 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 ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬਿੱਚੇ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰਸ (Emergency Orders) ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ ਐਿਲੈਵਟਕ ਗਤੀਵ ਧੀ ਵ ਿੱਚ 

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

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

ਵਲਿੰ ਕ 

ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

• ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਕੋਵ ਡ-19 ਸਬਿੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟਸ (City of Brampton COVID-19 programming and 

service updates) 

• ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ – ਕੀ ਖਹਿੱ ਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਿੰਦ ਹੈ (City of Brampton – what’s open, what’s closed) 

• ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇਲਿੱ ਛਣ (COVID-19 symptoms) 

• ਕੋਵ ਡ-19  ੈਕਸੀਨ (COVID-19 vaccine) 

• ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵ ਿੱਚ ਟੈਸਵਟਿੰਗ (Testing in Brampton) 

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

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
http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653227377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h%2BPKAKdPxHZdPzAp3%2FhV0Cn5KESi9iLGDJn83aSgUdI%3D&reserved=0
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
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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653227377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bSXryY1ia9HI%2FgHSmCbyJyBnmLmGs11j%2BnfLcEgkqmg%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653227377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bSXryY1ia9HI%2FgHSmCbyJyBnmLmGs11j%2BnfLcEgkqmg%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653237373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QpglHdAKN8R9uyEhGGsomwjXRIkhEAJkDbFsZnt%2FpoM%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653237373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QpglHdAKN8R9uyEhGGsomwjXRIkhEAJkDbFsZnt%2FpoM%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653237373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h%2BQDxZaknVFOoyL1cjXPq2eH7bk2cLTTjIhEgiliSFY%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653237373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h%2BQDxZaknVFOoyL1cjXPq2eH7bk2cLTTjIhEgiliSFY%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653247369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zzjDcG%2FvEViM0jGnoDm%2BiCEwFLpokeqztYJIVtwDeAk%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653247369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zzjDcG%2FvEViM0jGnoDm%2BiCEwFLpokeqztYJIVtwDeAk%3D&reserved=0


 

 

• ਕੋਵ ਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣਾ (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 ਦ ਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653247369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hc4U8fqueoo5EwNHnGhxL7T1pISinJs6IXVhk%2FOtfxg%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653247369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hc4U8fqueoo5EwNHnGhxL7T1pISinJs6IXVhk%2FOtfxg%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653247369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hc4U8fqueoo5EwNHnGhxL7T1pISinJs6IXVhk%2FOtfxg%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653257359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XNWYLU4UtiHVA%2FB9%2FH9ExTZ057KxFZh6atlDRKIUHLg%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%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653257359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XNWYLU4UtiHVA%2FB9%2FH9ExTZ057KxFZh6atlDRKIUHLg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

