
 

 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਕਟਰੋੀਆ ਡੇ 2021 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਮਈ, 2021) – ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇ(Victoria Day) ਦਾ ਲੌਂ ਗ ਿੀਕੈਂਡ ਆ ਵਗਆ ਹੈ! ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡ,ੇ ਸੋਮਿਾਰ, 24 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਹੈ।  
 

ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ (Fire and Emergency Services), ਟਰੈਵਫਕ ਸਰਵਿਵਸਜ (Traffic Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 

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

ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨਿਾਸੀ, 311 ਤ ੇਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਤ ੇਫੋਨ 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 ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ 
ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਲਈ, 24/7 ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ, www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਪਟਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 

 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ, ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਵਬ੍ਨਾਂ, ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇ(Canada Day), ਦੀਿਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸਾਲ (New Year’s Eve) ਨ ੂੰ  ਿੀ ਪਟਾਕ ੇ

ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ।   
 

ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਾਇਰਿਰਕਸ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Fireworks By-law) ਦ ੇਮ ਤਾਬ੍ਕ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕੇ ਅਵਜਹੇ ਪਟਾਕ ੇ

ਹਨ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤ ੇਵਤੂੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫ ਿੱ ਟ) ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦ ਰ ਤਿੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚਿੱਕਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਿੱਕਰ, ਫ ਲਝੜੀਆਂ)। ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਰਾਿੱਕੇਟ ਵਕਸਮ ਦੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱਚ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਲੀ ਵਿਿੱਚ, ਸਾਈਡਿਾਕਸ ਤ,ੇ ਵਸਟੀ 
ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਵਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤ ੇਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦ ੇਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

• ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਰਿੱ ਿੋ, ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬ੍ ਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਿੇ। 
• ਫ ਲਝੜੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਕਦੇ ਿੀ ਪਟਾਕ ੇਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਵਿਿੱਚ ਫੜਹ ਕੇ ਅਿੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗੇ ਪਟਾਕ ੇਨ ੂੰ  ਹਿੱਥ ਵਿਿੱਚ ਨਾ ਫੜਹੋ।  
• ਕਦੇ ਿੀ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਨਾ ਸ ਿੱ ਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਿੱਲ ਕਰਕ ੇਨਾ ਚਲਾਓ। 
• ਫ ਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ੇਕੂੰਟੇਨਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਓ। 
• ਸਾਰੇ ਪਟਾਵਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਵਦਓ। 

 

ਹਰ ਸਾਲ, ਪਟਾਕਾ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ, ਪਟਾਕ ੇਿੇਚਣ ਿਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵਸਟੀ ਤੋਂ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ 

ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਲਈ ਪਟਾਵਕਆਂ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਨਿਾਸੀ ਦੇਿਣ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱਚ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਜਾਂ ਵਕਤੇ ਹੋਰ ਪਟਾਕ ੇਿੇਚ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ, ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 311 

ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਔਨਲਾਈਨ (online) ਜਾਂ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਇਸਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ।  
 

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


 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ (Brampton Transit), ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਰ ਟਾਂ ਦ ੇਰਿੱਦ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਐਤਿਾਰ/ਛ ਿੱ ਟੀ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਦ ੇਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗੀ। 
ਇਹਨਾਂ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਬ੍ਿੱਸਾਂ ਚਿੱਲਣਗੀਆਂ: 
 

• 501 ਜ਼ ਮ ਕਿੀਨ (501 Züm Queen) 

• 502 ਜ਼ ਮ ਮੇਨ (502 Züm Main) 

• 505 ਜ਼ ਮ ਬ੍ੋਿੇਅਰਡ (505 Züm Bovaird) 

• 511 ਜ਼ ਮ ਸਟੀਲਸ (511 Züm Steeles) 

• 1 ਕਿੀਨ (1 Queen) 

• 2 ਮੇਨ (2 Main) 

• 3 ਮੈਕਲੌਗਵਲਨ (3 McLaughlin) 

• 4 ਵਚੂੰਗਕ ਜ਼ੀ (4 Chinguacousy) 

• 5 ਬ੍ੋਿੇਅਰਡ (5 Bovaird) 

• 7 ਕੈਨੇਡੀ (7 Kennedy) 

• 8 ਸੈਂਟਰ (8 Centre) 

• 11 ਸਟੀਲਸ (11 Steeles) 

• 14 ਟੋਰਬ੍ਰੈਮ (14 Torbram) 

• 15 ਬ੍ਰੈਮਲੀ (15 Bramalea)  

• 18 ਵਡਕਸੀ (18 Dixie) 

• 23 ਸੈਂਡਲਿ ਿੱ ਡ (23 Sandalwood) 

• 29 ਵਿਲੀਅਮਸ (29 Williams)  

• 30 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ (30 Airport Rd.) 

• 35 ਕਲਾਰਕਿ ੇ(35 Clarkway) 

• 50 ਗੋਰ ਰੋਡ (50 Gore Rd.) 

• 52 ਮੈਕਮਰਚੀ (52 McMurchy) 

• 53 ਰੇ ਲਾਿੱਸਨ (53 Ray Lawson) 

• 56 ਵਕੂੰਗਨੋਲ (56 Kingknoll)  

• 57 ਚਾਰੋਲੇਸ (57 Charolais) 

• 115 ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪਰੈਸ (115 Pearson Airport Express)   

 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿਿੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact 

Centre), ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨ ੂੰ  905.874.2999 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ 

ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ। 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

 

ਿਿੱਧ ਿਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 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 ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼  

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ ੂੰ ਵਝਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 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 ਰਿੱਿਣ। ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪਸ ਵਜਹੇ, ਿ ਦ ਦੇ 
ਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਿੱਿਣ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਿੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਵਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਕ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ। 
ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਨੇੜਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਵਿਿੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ 
ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 

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

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਾਰਕ 

 

ਵਬ੍ਨਾਂ ਜੂੰਜੀਰ ਬ੍ੂੰਨਹੇ  ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਪਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਲਾਂ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਿਹਿੱ ਲੇ ਰਵਹਣਗੇ। 
ਹਰ ਵਕਸੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰ ਸਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ – ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਿੀਕੈਂਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦ ਰੀ ਰਿੱਿਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ, ਜੇਕਰ ਦ ਰੀ ਰਿੱ ਿਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋਿੇ। 
ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟਰੇਲਾਂ ਦੇਿਣ ਲਈ, www.brampton.ca/parks ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

 

ਰੈਕ ਐਟ ਹੋਮ 

ਔਨਲਾਈਨ ਵਫਟਨੈਸ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ 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 ਿੋ ਵਕ ਓਰੀਗੈਮੀ ਹਾਰਟ ਵਕਿੇਂ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ ੂੰ ਦਰ ਵਲਿਾਈ (ਕੈਲੀਗਰਾਫੀ) 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 ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Recreation Centres) ਅਸਥਾਈ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬ੍ੂੰਦ ਹਨ। ਪਰੋਵਿੂੰ ਸੀਅਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਬ੍ੂੰਧੀ 
ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਇੂੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ ਲਤਿੀ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਿਰਚ ਅਲ (ਆਭਾਸੀ) ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/recreation ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਬ੍ਸਾਈਡ ਵਪਕਅਿੱਪ ਥਾਿਾਂ (Curbside Pickup locations) ਬ੍ੂੰਦ 

ਰਵਹਣਗੀਆਂ। 
  

http://www.brampton.ca/COVID19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/parks
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%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164939644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DDr8NETcNy4ZycO8Ad6VV74fFN9%2FK77DzkPiryWF6GA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164939644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DDr8NETcNy4ZycO8Ad6VV74fFN9%2FK77DzkPiryWF6GA%3D&reserved=0


 

 

ਸਾਡੀ ਵਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Digital Library) ਦੇਿਣ 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 ਵਸਿਲਾਈ, ਆਰਟਸ ਅਤੇ 
ਕਰਾਫਟ 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 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਿੇ 24-ਘੂੰਟੇ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰਲੇ ਡਰੌਪ ਬ੍ੌਕਸਾਂ ਦ ੇਦ ਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਆਪਣੀ ਸ ਵਿਧਾ 
ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਪਸ ਕਰੋ। ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਆਫ ਇਿੈਂਟਸ (Calendar of Events) ਤ ੇਸਾਡੇ ਿਰਚ ਅਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ YouTube ਪੇਜ (Brampton Library YouTube page) ਤੇ, ਹਫ਼ਤਾਿਾਰ 

ਿਰਚ ਅਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਿੀਵਡਓ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ।  
 

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

ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਵਸਜ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡ ੇਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ 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 ਤ ੇਮੌਜ ਦ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦ ੇਹੀ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣਗੇ: 
• ਬ੍ੀਮਾਰ/ਜ਼ਿਮੀ/ਵਹੂੰ ਸਕ ਘਰੇਲ  ਜਾਨਿਰਾਂ ਜਾਂ ਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਵਹੂੰ ਸਕ ਜਾਨਿਰ 

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

• ਬ੍ੂੰਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਿੇ 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। 
 

ਵਿਕਟਰੋੀਆ ਡ ੇਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹਲੈਥ ਦ ੇਵਰਮਾਈਡਂਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ, 20 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਪੀਲ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹੂੰਦੇ, ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨ 

(Peel Region) ਵਿਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਮ ਲਾਕਾਤ ਬ੍ ਿੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ ਿੱ ਵਕੂੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ 

ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਸਮੇਂ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਿੇਲੇ Pfizer ਹੀ ਵਸਰਫ਼ ਅਵਜਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਵਜਸਨ ੂੰ  ਇਸ ਉਮਰ ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ  
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ (Health Canada) ਿਿੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿੈਕਸੀਨ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ ਇਸ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇਬ੍ ਿੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/ 

 

ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਦਾ ਵਿਆਲ ਰਿੱ ਿੋ, ਵਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤ ਸੀਂ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ।  
 

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=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164959631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CUzoDttA2q%2BgSRLeLkwaDjynLOjQSpRlPUcgK3W50es%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramlib.libnet.info%2Fevents&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164959631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CUzoDttA2q%2BgSRLeLkwaDjynLOjQSpRlPUcgK3W50es%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonLibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164969629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ChxJDP0yrIMDsEK28KyYwThubgeCrPUdIcqKTJ9A7zg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonLibrary&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Cefbda3157f5c4888101808d9194c2270%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637568638164969629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ChxJDP0yrIMDsEK28KyYwThubgeCrPUdIcqKTJ9A7zg%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
http://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/


 

 

ਵਕਉਂਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਸ਼ ਰ ਆਤ (ਰੋਲ-ਆਊਟ) ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱਿਣਾ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ 
ਵਿਿੱਚ ਵਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਿਆ ਘਟਣ ਵਿਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗੇਗਾ। 
 

ਹਾਲੀਂ ਿੀ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਚਾਅ ਹੈ। ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ 
ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਓ ਅਤੇ ਜ ੜੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਲਈ, ਿਰਚ ਅਲ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਬ੍ੂੰਧ ਕਰੋ। 
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ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦ ਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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