
 

 
 

 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 30 ਜਨੂ ਨੂੂੰ  ਿਰੱੁਸਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਸਿਰ ਨੂੂੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਿਹਲੋਣ ਦ ੇ

 ਿਬੂ੍ੇ ਦ ੇਰਡੋਮਪੈ ਦੇ ਦਜੂ ੇਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿ ੈ 

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਜੂਨ, 2021) – ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦ ੇਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ, ਸਿਟੀ ਇਿ ਬ੍ੁੱ ਧਵਾਰ, 

30 ਜੂਨ ਨੂੂੰ , ਿਵੇਰੇ 12:01 ਵਜ ੇਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਸਿਰ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦ ੇਿੂਬ੍ੇ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦ ੇਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (Step Two of the Province’s 

Roadmap to Reopen) ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਦ ੇਿੂੰਕੇਤਕਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਿੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ 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 ਪੜਾਅ, ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਤੋਂ ਦ ੋਸਦਨ ਪਸਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਿਾ ਿੈ। 
 

30 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਸਿਰ ਨੂੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦ ੇਿੂਬ੍ੇ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦ ੇਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਿੇਠ, ਿੇਠਾਂ ਸਲਿੇ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੇ: 

• ਆਉਟਡੋਰ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਿੂੰਗਸਠਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ 25 ਸਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਕਣਗੇ 
• ਇਨਡੋਰ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਿੂੰਗਸਠਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਪੂੰਜ ਸਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਕਣਗੇ 
• ਆਉਟਡੋਰ ਡਾਈਸਨੂੰ ਗ (ਬ੍ਾਿਰ ਿਾਣ-ਪੀਣ) ਸਵੱਚ ਪਰਤੀ ਟੇਬ੍ਲ ਛ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ  

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੇਲ ਲਈ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ 

• ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੇਲ ਲਈ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ 

• ਸਵਆਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸਤਮ ਿੂੰਿਕਾਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਧਾਰਸਮਕ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਮਾਂ ਜਾਂ ਿਮਾਰੋਿਾਂ ਲਈ, 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ 
ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਜਦਸਕ ਆਉਟਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿ ਕੇ ਿੀਸਮਤ ਿੂੰ ਸਿਆ ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ 

• ਰਾਤਭਰ ਦ ੇਕੈਂਪ 

• ਸਨਿੱਜੀ ਦੇਿਭਾਲ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਮਾਿਕ ਿਰ ਿਮੇਂ ਪਸਿਨਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ  

• ਆਉਟਡੋਰ ਮੀਸਟੂੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇ25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਜਦਸਕ ਇਨਡੋਰ ਮੀਸਟੂੰਗਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬ੍ੂੰਦ ਿਨ 

• ਆਉਟਡੋਰ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕਾਂ ਸਵਿੇ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ 

• ਆਉਟਡੋਰ ਸਫਟਨੈਿ ਕਲਾਿਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ 

• ਕੁਝ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਬ੍ਨਾਂ ਿੂੰਪਰਕ ਦ ੇਜਾਂ ਿੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ ਵਾਿਤੇ ਿੂੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ 

• ਆਉਟਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਲੀਗਿ, ਗੇਮਿ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ 

• ਇਨਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਲੀਗਿ, ਗੇਮਿ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਐਥਲੀਟਿ/ਗਰੱੁਪਿ/ਡ ੇਕੈਂਪਿ ਆਸਦ ਨੂੂੰ  ਛੋਟ ਿੈ 

• ਆਉਟਡੋਰ ਸਿਨੇਮਾ, ਪਰਫੌਰਸਮੂੰਗ ਆਰਟਿ, ਲਾਈਵ ਸਮਊਸਜਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਲਈ 25 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ 



 

 

ਿੂਬ੍ੇ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਟ ੂਰੀਓਪਨ (Roadmap to Reopen) ਇੱਕ ਸਤੂੰਨ-ਪੜਾਅ 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  

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, 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, ਬ੍ੀ.ਐਮ.ਐਕਿ. (BMX) ਅਤੇ ਿਕੇਟ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ 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 ਵਾਿਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਿਹੋਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿਸਥਤੀਆਂ ਠੀਕ ਿੋਣਗੀਆਂ। 
 

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

ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਿ ਅਤੇ ਵੇਸਡੂੰਗ ਪੂਲਿ 

ਸਿਟੀ ਦ ੇਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਿ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜ ੇਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਹੱ ਲਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਠੀਕ ਸਰਿਾ ਤਾਂ ਸਚੂੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ 

(Chinguacousy Park) ਸਵਿੇ ਵੇਸਡੂੰਗ ਪੂਲ, 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਿਹੱ ਲਾ ਿੈ। ਿ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 ਿੈ।  
 

ਿਮਰ ਕੈਂਪ 

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਿਮਰ ਕੈਂਪ 

ਬੱ੍ਸਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਿਮਰ ਕੈਂਪ, 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣਗੇ। ਕੈਂਪ ਵਾਿਤੇ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਜ ੇਵੀ, 
www.brampton.ca/reccamps ਤ ੇਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ। 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। ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca/reccamps ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਕੈਂਪ 

ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਂਪ, 4 ਤੋਂ 6 ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 10 ਿਾਲ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੋਿਤ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਿਮਾਸਜਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱ੍ਸਚਆਂ ਅਤੇ 
ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਵੱਚ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ। 6 ਤੋਂ 
13 ਅਤੇ 14 ਤੋਂ 20 ਿਾਲ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਂਪ (Inclusion Virtual Camps) ਵੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। ਿਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ, ਵੈਬ੍ਐਕਿ (WebEx) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੁਸ਼ਲ ਇੂੰਿਟਰਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ 

www.brampton.ca/recathome ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ।  
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ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ 

ਜੋ ਸਵਅਕਤੀ, ਪੀਲ ਸਵੱਚ ਰਸਿੂੰਦੇ, ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਿਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਿੈ, ਉਿ ਆਪਣੀ ਪਸਿਲੀ ਡੋਜ ਲਈ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਪਸਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ ਦ ੇਸਵਚਕਾਰ ਿਮਾਂ, 18 ਿਾਲ ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਸਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਸਦਨ 

ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 17 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱ੍ਸਚਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਿਫ਼ਤੇ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 
 

27 ਜੂਨ ਤੋਂ, 12 ਤੋਂ 17 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱ੍ਚੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ ਲਈ ਬ੍ੁੱ ਸਕੂੰਗ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਪਸਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਦਾ ਿਮਾਂ ਬ੍ਦਲ ਿਕਦੇ 
ਿ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) 

• 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 
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