
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 11 ਜਨੂ ਨੂੂੰ  ਿਰੱੁਸਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਸਿਰ ਨੂੂੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਿਹਲੋਣ ਦ ੇ

 ਿਬੂ੍ੇ ਦ ੇਰਡੋਮਪੈ ਦੇ ਿਟਪੈ ਵਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ  
 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜੂਨ, 2021) – ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦ ੇਅੱਜ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ, ਸਿਟੀ ਇਿ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 

11 ਜੂਨ ਨੂੂੰ , ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਸਿਰ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦ ੇਿੂਬ੍ੇ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਿਟੈਪ ਵਨ (Step One of the Province’s Roadmap to 

Reopen) ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਯੂਸਨਟਾਂ, ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸਮਊਸਨਸਿਪਲਟੀਜ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੱਚ ਿੂਬ੍ੇ 
ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਿੀਨ ਦੀ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਰੋਲਆਊਟ) ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਵੱਚ ਜਾਰੀ ਿਮਰਪਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਇਿ ਿਟੈਪ, ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਤੋਂ ਸਤੂੰਨ ਸਦਨ 

ਪਸਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਿਾ ਿੈ। 
 

11 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਸਿਰ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦ ੇਿੂਬ੍ੇ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦ ੇਿਟੈਪ ਵਨ (Step One of the Province’s Roadmap to Reopen) ਿੇਠ, ਿੇਠਾਂ 
ਸਲਿੇ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੇ: 

• ਵੱਿਰੇ ਘਰਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਣ ਿਮੇਤ, ਆਉਟਡੋਰ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਿੂੰਗਸਠਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੀਮਾ 
ਵਧਾ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; 

• ਸਵਆਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸਤਮ ਿੂੰਿਕਾਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਧਾਰਸਮਕ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਮਾਂ ਜਾਂ ਿਮਾਰੋਿਾਂ ਲਈ, ਆਉਟਡੋਰ ਥਾਂ ਸਵੱਚ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੀ 
ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿ ਕੇ ਿੀਸਮਤ ਿੂੰ ਸਿਆ ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ; 

• ਸਵਆਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸਤਮ ਿੂੰਿਕਾਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਧਾਰਸਮਕ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਮਾਂ ਜਾਂ ਿਮਾਰੋਿਾਂ ਲਈ, ਇਨਡੋਰ ਥਾਂ ਦ ੇਸਕਿੇ ਿਾਿ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ 

15 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ; 

• ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੇਲ ਸਵੱਚ 15 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਵੇਚੇ ਜਾ ਿਕਣ ਵਾਲੇ ਿਮਾਨ ਤ ੇਕੋਈ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਨਿੀਂ ਿੈ; 

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਟੇਲ ਲਈ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਵੇਚ ੇਜਾ ਿਕਣ ਵਾਲੇ ਿਮਾਨ ਤ ੇਕੋਈ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਨਿੀਂ ਿੈ; 

• ਆਉਟਡੋਰ ਡਾਈਸਨੂੰ ਗ (ਬ੍ਾਿਰ ਿਾਣ-ਪੀਣ) ਸਵੱਚ ਵੱਡੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੋਟ ਦ ੇਨਾਲ, ਪਰਤੀ ਟੇਬ੍ਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ; 

• ਆਉਟਡੋਰ ਸਫਟਨੈਿ ਕਲਾਿਾਂ, ਸਨਿੱਜੀ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ ਸਵੱਚ ਆਉਟਡੋਰ ਗਰੱੁਪਿ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਵਅਕਤੀਗਤ/ਟੀਮ ਿਪੋਰਟ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ ਲਈ 10 ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਸਜੱਥੇ ਸਤੂੰਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਿੀ ਜਾ ਿਕ;ੇ 

• ਬੱ੍ਸਚਆਂ ਲਈ ਡ ੇਕੈਂਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਫਿ ਆਫ ਦ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਿਰ ਆਫ ਿੈਲਥ (Office of the Chief Medical Officer of Health) 

ਵੱਲੋਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਸਵਡ-19 (COVID-19) ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ; 

• ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ-ਸਮਆਦ ਲਈ ਸਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਿਮੇਤ, ਕੈਂਪਗਰਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿਾਈਟਾਂ ਸਵਿੇ ਰਾਤਭਰ ਦੀ ਕੈਂਸਪਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਿੈ; 

• ਕੋਨਿਰਟ ਥਾਵਾਂ, ਸਥਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ, ਿੋਰਾਂ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ 10 ਪਰਫੌਰਮਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਕੋਨਿਰਟ, ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਸਥਏਟਰ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਜਾਂ ਿੋਰ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਦੀ ਸਰਿਰਿਲ ਜਾਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਆਉਟਡੋਰ ਿਹੋਲੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਿਨ; 

• ਆਉਟਡੋਰ ਿੌਰਿ ਰੇਸਿੂੰਗ ਟਰੈਕਿ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਿਪੀਡਵੇਜ ਨੂੂੰ  ਸਬ੍ਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦ ੇਿੂੰਚਾਸਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ; ਅਤੇ 
• ਸਚੜੀਆਘਰਾਂ, ਲੈਂਡਮਾਰਕਾਂ, ਇਸਤਿਾਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਬ੍ੋਟਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਉਟਡੋਰ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਸਮਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਅਤੇ ਿੋਰ 

ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਹੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। 

https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario#section-2
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ਿੂਬ੍ੇ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਟ ੂਰੀਓਪਨ (Roadmap to Reopen) ਇੱਕ ਸਤੂੰਨ-ਿਟੈਿੱਪ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਿੈ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਿੂਬ੍ੇ ਨੂੂੰ  ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਾਵਧਾਨੀ 
ਨਾਲ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸ ੱਲ, ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਅਤੇ 
ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦ ੇਮੱੁਿ ਿੂੰਕੇਤਕਾਂ ਸਵੱਚ ਿਰ ਿੂਬ੍ੇ ਸਵੱਚ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਿੂਬ੍ੇ ਦੀ ਸਨਊਜ ਸਰਲੀਜ ਇੱਥੇ (here) ਪੜਹੋ।  
 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ  

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਿੂਲਤਾਂ 
ਸਜਿਨਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਿੂਲਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਹੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਿ ਅਤੇ ਡਰਾਈਸਵੂੰਗ ਰੇਂਸਜਿ, ਿੌਕਰ 

ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਫੀਲਡਿ, ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਡਾਇਮੂੰਡਿ ਅਤੇ ਬ੍ੈਸਟੂੰਗ ਕੇਸਜਿ, ਟੈਸਨਿ ਅਤੇ ਬ੍ਾਿਕੇਟਬ੍ਾਲ ਕੋਰਟਿ, ਲਾਅਨ ਬ੍ੌਸਲੂੰ ਗ ਅਤੇ ਬ੍ੋਚੀ, ਅਤੇ 
ਬ੍ੀ.ਐਮ.ਐਕਿ. (BMX) ਅਤੇ ਿਕੇਟ ਪਾਰਕ, ਵੇਸਡੂੰਗ ਪੂਲਿ (ਬੱ੍ਸਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂਲਿ) ਅਤੇ ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਿ। 
 

ਪਰੋਫੈਿਰਿ ਲੇਕ (Professor’s Lake) ਬ੍ੀਚ ਅਤੇ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ (Eldorado Park) ਦ ੇਆਉਟਡੋਰ ਪੂਲ ਨੂੂੰ  ਇਿ ਿੀਜਨ ਿਹੋਲਣ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਵੇਰਵ,ੇ 

ਇਿ ਮਿੀਨੇ ਦ ੇਅੂੰਤ ਸਵੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਿ ਿਿੂਲਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦੀਆਂ ਿਮਾਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦ ੇਸਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਵੇਰਸਵਆਂ 
ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.brampton.ca/summerfun ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਿ ਅਤੇ ਵੇਸਡੂੰਗ ਪੂਲਿ 

ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਿ ਿੁਣ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਸਵੱਚ ਿਹੱ ਲੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਠੀਕ ਸਰਿਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਸਚੂੰ ਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 

ਸਵਿੇ ਵੇਸਡੂੰਗ ਪੂਲ 11 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਿੈ। ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਸਵੱਚ ਵੇਸਡੂੰਗ ਪੂਲਿ, 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵੀਕੈਂਡ ਨੂੂੰ  ਿਹੱ ਲਣਗੇ 
ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਹੱ ਲਣਗੇ। ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਉਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਸਿਲਾਂ, ਕੋਸਵਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਿੈਲਫ-ਅਿੈਿਮੈਂਟ (ਿੁਦ ਜਾਂਚ) ਕਰਨ। ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਅਤੇ ਵੇਸਡੂੰਗ ਪੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੂੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘੂੰ ਸਟਆਂ ਦੀ 
ਿੂਚੀ, ਇੱਥੇ (here) ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ।  
 

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਿਮਰ ਕੈਂਪ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Recreation Centres), 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਬੱ੍ਸਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ 

ਿਮਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਂਪ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ, 7 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਸਗਆ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਸਵੱਚ, ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਿਵੇਰੇ 8:45 ਵਜ ੇਤੋਂ 
ਸ਼ਾਮ 5:15 ਤੱਕ, ਗੇਮਿ, ਿਪੋਰਟਿ, ਕਰਾਫਟਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਪਬ੍ਸਲਕ ਿਾੱਲੀਡੇ ਦ ੇਕਾਰਨ 2 ਅਗਿਤ ਤੱਕ ਦ ੇਿਫ਼ਤੇ ਨੂੂੰ , ਛੋਟੇ 
ਿਫ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਿੂੰਚਾਸਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਿਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ 

(Peel Public Health) ਦੀ ਿਲਾਿ ਨਾਲ ਵਧੇ ਿੋਏ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਿਰ ਵੇਲੇ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਚਿਰੇ 

ਤ ੇਮਾਿਕ ਪਸਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੰਭਵ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਕੈਂਪ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਟੋਲੀਆਂ ਸਵੱਚ ਵੂੰ ਸਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬ੍ਾਤ 

ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਧੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਫਾਈ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਿਮਰ ਕੈਂਪ ਸਵੱਚ ਸਿਿਤ 
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ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ (Click here for full details on in-person summer camp health and 

safety)। 
 

ਫੀਿਾਂ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਿਨ। ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/reccamps ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ 

12 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸਵਅਕਤੀ ਿੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਕਲੀਸਨਕਾਂ ਸਵਿੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਮੇਤ, 

ਪੀਲ ਸਵੱਚ ਰਸਿੂੰਦੇ, ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 12 ਤੋਂ 15 ਿਾਲ ਦ ੇਬੱ੍ਸਚਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ 

ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਔਨਲਾਈਨ ਬ੍ੁੱ ਕ (booked online) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਸਕਿੇ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਿ ਿਫ਼ਤੇ ਸਵੱਚ 7 ਸਦਨ, ਿਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (Vaccination Line) 

905.791.5202 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ।  
 

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦ ੇ70 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਜਿਨਾਂ ਨੇ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਵੈਕਿੀਨ ਲਗਵਾਈ ਿੈ, ਲਈ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਦੀਆਂ 
ਬ੍ੁਸਕੂੰਗਿ ਿੁਣ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੂੰ  ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਪਰੋਸਵੂੰ ਿੀਅਲ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, covid-

19.ontario.ca/book-vaccine/ ਤ ੇਜਾਂ ਪਰੋਸਵੂੰ ਿੀਅਲ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਲਾਈਨ 1-833-943-3900 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਬ੍ੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਿਨ।    
 

ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਸਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੂਬ੍ੇ ਦ ੇਵੈਕਿੀਨ ਪੋਰਟਲ (vaccine portal) ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਸਲੂੰ ਕ 
 

• ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟਿ (City of Brampton COVID-19 programming and 

service updates) 

• ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ – ਕੀ ਿਹੱ ਲਾ ਿੈ, ਕੀ ਬ੍ੂੰਦ ਿੈ (City of Brampton – what’s open, what’s closed) 

• ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਕਿੀਨ ਪੋਰਟਲ (Government of Ontario’s Vaccine portal) 

• ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦਾ ਵੈਕਿੀਨ ਪੋਰਟਲ (Region of Peel’s Vaccine Portal) 

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

• ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨ (COVID-19 vaccine) 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਟੈਿਸਟੂੰਗ (Testing in Brampton) 

• ਿੁਦ ਨੂੂੰ  ਦੂਸਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਸਕਵੇਂ ਰੱਿਣਾ ਿੈ (How to self-isolate) 

• ਕੋਸਵਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣਾ (Keeping businesses and workplaces safe during 

COVID-19) 

• ਪੀਲ ਸਵੱਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦ ੇਕੇਿ (Cases of COVID-19 in Peel) 
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

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

