
 

 

 
ਓਨਟਰੈੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਨ ੂੰ  2 ਜ ਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦ ੱਤਾ ਹ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਮਈ, 2021) – ਅੱਜ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਦਕ ਉਹ ਪਰੋਦਵੂੰ ਸੀਅਲ ਸਟੇ-ਐਟ-

ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਨ ੂੰ , ਬ੍ ੱ ਧਵਾਰ, 2 ਜ ਨ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਪਬ੍ਦਲਕ ਹਲੈਥ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ,  ੋਵਾਂ   ੇਪਰੋਦਵੂੰ ਸੀਅਲ ਐਲਾਨ ਦਵੱਚ, ਕੋਦਵਡ-19 (COVID-19) ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਵੱਚ ਮ   ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
  ੋਹਫ਼ਦਤਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦ ੱਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ  ੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਦਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਸੀ ਜਾਣ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ 

ਪਹ ੂੰ ਚਣ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕੂੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਉ ੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਬ੍ਾਕੀ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਵਖੇ ਹੀ ਰਹੇ।  

ਹੇਠਾਂ ਦਲਖੇ ਪਬ੍ਦਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਸ ਰੱਦਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਰਦਹਣਗੇ: 

• ਇੱਕ ੋਘਰ   ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ  ੇ ਬ੍ਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਰਦਹੂੰ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ   ੇਦਕਸੇ ਮੈਂਬ੍ਰ  ੇ  ੇਖਭਾਲਕਰਤਾ   ੇ

ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ  ੇ ਦਸਵਾਏ, ਸਾਰੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਮਾਦਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਗਦਠਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬ੍ੂੰ ੀ ਹੈ; 

• ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਵੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਬ੍ੂੰ  ਰਦਹਣਗੇ; 
• ਦਜੱਥੇ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਖਰੀ  ਾਰੀ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਟੇਲ ਸੈਦਟੂੰਗਾਂ ਦਵੱਚ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਦਸਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਵੱਚ ਸ ਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਕਨਵੀਨੀਐਸਂ ਸਟੋਰ, ਇਨਡੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰੀਕਟਾਂ, ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮ ੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ-

ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ  ਵਾਈਆਂ ਵੇਚ  ੇਹਨ; 

• ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡ, ਦਜਵੇਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡਸ ਬ੍ੂੰ  

ਰਦਹਣਗੇ; ਅਤੇ 
• ਦਵਆਹ, ਅੂੰ ਦਤਮ ਸੂੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਦਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਵੱਚ ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਲੋਕਾਂ  ੀ ਕੈਪੇਦਸਟੀ 10 ਦਵਅਕਤੀਆਂ 

ਤੱਕ ਸੀਦਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ੋਘਰ  ੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ  ੇ ਬ੍ਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਰਦਹੂੰ ਾ ਹੈ,   ੇਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ  ੇ ਦਸਵਾਏ, 

ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਦਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਦਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤ ੇਪਾਬ੍ੂੰ  ੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਰਟੇਲ ਲਈ, ਪ ਰੇ ਸ ਬ੍ੇ ਦਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ (provincewide emergency brake) ਹੇਠ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਬ੍ਦਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ 

ਸੂੰਬ੍ੂੰਧੀ ਸ ਰੱਦਖਆ ਉਪਾਅ (ਦਜਵੇਂ, ਕਰਬ੍ਸਾਈਡ ਦਪਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਦਸਰਫ਼ ਦਡਲੀਵਰੀ), ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗ  ਰਦਹਣਗੇ। 

ਇੱਥੇ (here) ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

 

ਦਸਟੀ  ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਦੈਸਦਲਟੀਜ  

 

ਦਸਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪਰੋਟੇ ਫਦੈਸਦਲਟੀਜ 

ਦਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਦਸਦਲਟੀਜ, ਦਸਰਫ਼ ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ੍ ੱ ਕ ਕਰਕ ੇਦਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਹੱ ਲੀਆਂ ਰਦਹਣਗੀਆਂ। ਦਬ੍ਨਾਂ ਮ ਲਾਕਾਤ 

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

https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

 

ਦਸਟੀ   ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡਰੋ ਸਹ ਲਤਾਂ 
ਦਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਦਸਦਲਟੀਜ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ੂੰ  ਰਦਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲੇ ਨੋਦਟਸ ਤੱਕ ਮ ਲਤਵੀ ਹੀ 
ਰਦਹਣਗੇ। 
 

ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡ, ਦਜਵੇਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡਸ, ਸੀਦਮਤ ਛੋਟਾਂ  ੇ 
ਨਾਲ ਬ੍ੂੰ  ਰਦਹਣਗੇ। ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਖਹੱ ਲੇ ਰਦਹਣਗੇ। 
 

ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟਰੇਲਾਂ ਖਹੱ ਲੀਆਂ ਰਦਹਣਗੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਰ ਮ ਫੈਦਸਦਲਟੀਜ, ਦਚੂੰਗਕ ਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਅਤੇ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ (Eldorado 

Park) ਦਵਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। 

ਵਰਚ ਅਲ ਪਰਗੋਰਾਮ 

ਵਰਚ ਅਲ ਦਫਟਨੈਸ 

ਦਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕ ਸ਼ਲ ਇੂੰਸਟਰਕਟਰਾਂ   ੇਨਾਲ 30 ਦਮੂੰਟਾਂ  ੀਆਂ ਮ ਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਵਰਚ ਅਲ ਦਫਟਨੈਸ ਕਲਾਸਾਂ ਦਵੱਚ ਦਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱ ਾ ਦ ੱਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।  

55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ  ੇ ਬ੍ਜ਼ ਰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇ55 ਸਾਲ   ੇਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ   ੇਬ੍ਜ਼ ਰਗ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮ ਫ਼ਤ ਵਰਚ ਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ 

ਰਦਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਅਸਤ ਰਦਹਣ   ੇਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ। ਦਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਦਲਆਂ ਕੋਲ, ਸ ਰੱਦਖਅਤ ਅਤੇ ਸੂੰਗਦਠਤ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਮਲਣ-ਜ ਲਣ, ਨਵੇਂ  ੋਸਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ,   ਦਜਆਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨ  ਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਚ ਅਲ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 

ਇਹ ਸੀਰੀਜ, ਅਪਾਹਜਪ ਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ਲਈ, ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਵੱਚ ਜ ੜਨ, ਕ ਝ ਨਵਾਂ ਦਸੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ  ੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ  ੋਸਤੀ ਕਰਨ  ਾ ਸ਼ਾਨ ਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।  

ਰਦਜਸਟਰ ਦਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਵੇਰਦਵਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਰਚ ਅਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਥੇ (here) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੀ ਹੈ। 

ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ  

ਘਰ ਦਵੱਚ ਹੀ, ਸਵ-ੈਦਨਰ ੇਦਸ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟਸ  ੇ ਦਟਊਟੋਰੀਅਲਸ  ੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰ ਸਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਵਅਸਤ ਰਹੋ, ਜੋ 24/7 ਪਹ ੂੰ ਚਯੋਗ 

ਹਨ! ਦਸੱਖੋ ਦਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਦਕਵੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂ ੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ ੂੰ  ਰ ਦਲਖਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ  ਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

(Brampton Recreation) ਵੱਲੋਂ ਦਪਆਰ ਨਾਲ ਦਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ  ੀਆਂ ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ (Rec At Home) ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 
(here) ਪਹ ੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਚਹਰਾ ਢਕਣਾ  

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


 

 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਚਹਰਾ ਢਕਣਾ (ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਫੇਸ ਕਵਦਰੂੰਗਸ) ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Mandatory Face Coverings By-law) ਹੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ 

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦਵਖੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪੜੇ   ੇਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਪਦਹਨਣਾ ਜਾਂ ਦਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੂੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਕ ਉਹਨਾਂ   ੇਦਨਯੂੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦਵਖੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਦਹਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਦਚਹਰਾ ਢਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਕ ਝ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ ਦ ੂੰ ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਦਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਦਹਨ ਸਕ ੇ ਜਾਂ 
ਦਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਢਕ ਸਕ ੇ;   ੋਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ   ੇਬੱ੍ਚੇ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰਸ (Emergency Orders)   ੇਮ ਤਾਬ੍ਕ ਐਥਲੈਦਟਕ ਗਤੀਦਵਧੀ ਦਵੱਚ 

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

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬ੍ੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਦਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹਨ, www.311brampton.ca ਤੇ ਜਾ ਸਕ ੇ ਹਨ ਜਾਂ 
311 ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ (311 mobile app) ਵਰਤ ਸਕ ੇ ਹਨ। 

ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇ18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ   ੇਸਾਰੇ ਦਨਵਾਸੀ, ਹ ਣ ਆਪਣੀ ਕੋਦਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ੍ ੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੋਦਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 

ਬ੍ਾਰੇ ਦਬ੍ਲਕ ੱ ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ੍ ੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ ਬ੍ੇ   ੇਵੈਕਸੀਨ ਪੋਰਟਲ (vaccine portal) ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਦਲੂੰ ਕ 

ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

• ਦਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੀ ਕੋਦਵਡ-19 ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਦਮੂੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟਸ (City of Brampton COVID-19 programming and 

service updates) 

• ਦਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ – ਕੀ ਖਹੱ ਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਬ੍ੂੰ  ਹੈ (City of Brampton – what’s open, what’s closed) 

• ਕੋਦਵਡ-19   ੇਲੱਛਣ (COVID-19 symptoms) 

• ਕੋਦਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ (COVID-19 vaccine) 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਵੱਚ ਟੈਸਦਟੂੰਗ (Testing in Brampton) 

• ਖ   ਨ ੂੰ    ਦਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਕਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ (How to self-isolate) 

• ਕੋਦਵਡ-19   ੇ ੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਰੱਦਖਅਤ ਰੱਖਣਾ (Keeping businesses and workplaces safe during 

COVID-19) 

• ਪੀਲ ਦਵੱਚ ਕੋਦਵਡ-19   ੇਕੇਸ (Cases of COVID-19 in Peel) 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਦਨਕਾ   ੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਦਜਕ ਕਦਮਉਦਨਕੇਸ਼ਨ  

ਦਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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