
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 16 ਜਲੁਾਈ ਨ ੂੰ  ਿਰੱੁਸਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸ਼ਸਿਰ ਨ ੂੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਿਹਲੋਣ ਦ ੇ

 ਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਰਡੋਮਪੈ ਦ ੇਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿ ੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਜੁਲਾਈ, 2021) – ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦ ੇਅੱਜ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ , ਿਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸ਼ਸਿਰ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦ ੇਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਤੀਜ ੇਪੜਾਅ (Step Three of 

the Province’s Roadmap to Reopen) ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਿਾਡੀ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 
ਦ ੇਿਮਰਸਪਤ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਇਿ ਪੜਾਅ ਿੂੰ ਭਵ ਿੋਇਆ ਿੈ। 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਵੱਚ 12 ਿਾਲ ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ 77 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀ ਪਸਿਲੀ ਡੋਜ ਲਗਵਾ ਲਈ ਿੈ ਅਤੇ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਡੋਜ ਲਗਵਾ ਲਈ ਿੈ। ਪ ਰੇ ਿ ਬ੍ੇ ਸਵੱਚ 

ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨ ਦੀਆਂ 16.6 ਸਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ ਲਗਾ ਸਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।  

16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਸ਼ਸਿਰ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਦ ੇਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਰੋਡਮੈਪ ਦ ੇਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਿੇਠ, ਿੇਠਾਂ ਸਲਿੇ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਿੋਣਗੇ: 

• ਆਉਟਡੋਰ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਿੂੰਗਸਠਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ, ਿੀਸਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 100 ਸਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਕਣਗੇ; 
• ਇਨਡੋਰ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਿੂੰਗਸਠਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ 25 ਸਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਕਣਗੇ; 
• ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਵਆਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸਤਮ ਿੂੰਿਕਾਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਇਨਡੋਰ ਧਾਰਸਮਕ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਮਾਂ ਜਾਂ ਿਮਾਰੋਿਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਿੈ; 

• ਪਰਤੀ ਟੇਬ੍ਲ ਸਬ੍ਨਾਂ ਸਕਿੇ ਿੀਮਾ ਦ ੇਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਸਿਆ ਦ ੇਨਾਲ ਇਨਡੋਰ ਡਾਈਸਨੂੰ ਗ (ਅੂੰਦਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਿਾਣ-ਪੀਣ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, 

ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਿਨ; 

• ਇਨਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਫਟਨੈਿ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ, ਇਨਡੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੱ ਲਣਗੀਆਂ। 
ਇਨਡੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾ, ਆਮ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਸਵੱਚੋਂ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 1,000 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਿੈ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ 

ਿੋਵੇ। ਆਉਟਡੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾ, ਆਮ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਸਵੱਚੋਂ 75 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 15,000 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਿੈ, ਜੋ 

ਵੀ ਘੱਟ ਿੋਵ;ੇ 

• ਇਨਡੋਰ ਮੀਸਟੂੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਥਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਿੂੰਚਾਸਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਿੋਰ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਅਜ ੇਵੀ ਲਾਗ  
ਿਨ ਅਤੇ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਜਾਂ 1,000 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਿੈ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਿੋਵ)ੇ; 

• ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੀਸਮਤ ਿੂੰ ਸਿਆ ਦ ੇਨਾਲ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਰਟੇਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਿੀ ਜਾ ਿਕ;ੇ 

• ਸਚਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਿਕ ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਸਨਿੱਜੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਿੀਸਮਤ ਿੂੰ ਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਿੀ ਜਾ ਿਕ;ੇ 

• ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਡੋਰ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ 75 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਮਊਜੀਅਮਾਂ, ਗੈਲਰੀਆਂ, ਇਸਤਿਾਿਕ ਥਾਵਾਂ, 
ਐਕਵੇਰੀਅਮਾਂ, ਸਚੜੀਆਘਰਾਂ, ਲੈਂਡਮਾਰਕਾਂ, ਬ੍ੋਟਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨਾਂ, ਿਾਇੂੰ ਿ ਿੈਂਟਰਾਂ, ਕੈਿੀਨੋ/ਸਬ੍ੂੰਗੋ ਿਾਲਿ, ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ, ਫੇਅਰਿ ਅਤੇ 
ਪੇਂਡ  ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਸਤਓਿਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ; 

• ਕੋਨਿਰਟ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਥਏਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਠਾਂ ਸਲਿੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰਚਾਸਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ: 

 



 

 

o ਬ੍ੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਇਨਡੋਰ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,000 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ (ਜੋ ਵੀ 
ਘੱਟ ਿੋਵ)ੇ 

o ਸਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਟਡੋਰ 75 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ 
(ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਿੋਵ)ੇ; ਅਤੇ ਸਫਕਿਡ ਿੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਟਡੋਰ 75 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 

ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਿੋਵ)ੇ। 

• ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੀਸਮਤ ਿੂੰ ਸਿਆ ਦ ੇਨਾਲ ਰੀਅਲ ਐਿਟੇਟ ਓਪਨ ਿਾਊਿੇਜ ਨ ੂੰ  ਿਹੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਦ ੋ

ਮੀਟਰ ਦੀ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਿੀ ਜਾ ਿਕੇ; ਅਤੇ 
• ਨਾਈਟਕਲੱਬ੍ਾਂ ਅਤੇ ਰੈਿਟੋਬ੍ਾਰਾਂ ਿਮੇਤ, ਇਨਡੋਰ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਿੂੰਿਥਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਜੱਥੇ ਡਾਂਿ ਿਿ ਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, 25 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਿੋਵ)ੇ ਤੱਕ ਿੂੰਚਾਸਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। 

ਤੀਜ ੇਪੜਾਅ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਸਲਕ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਚਿਰਾ ਢਕਣ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ  ਰਸਿਣਗੀਆਂ। ਅਸਜਿਾ, 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿਾਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤ ੇਵੀ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਏਜੂੰਿੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Public Health Agency 

of Canada) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨਿੱਜੀ ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਿਲਾਿ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਿੈ। ਕੁਝ ਆਉਟਡੋਰ ਪਬ੍ਸਲਕ ਥਾਵਾਂ ਸਵਿੇ ਵੀ ਸਚਿਰਾ ਢਕਣਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋਵੇਗਾ।  

ਿ ਬ੍ਾ, ਰੋਡਮੈਪ ਦ ੇਤੀਜ ੇਪੜਾਅ ਸਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਦਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ 12 ਿਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਬ੍ਾਦੀ ਕੋਸਵਡ-

19 ਵੈਕਿੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ ਨਾ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਅਤੇ 75 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬ੍ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਡੋਜ ਨਾ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਯ ਸਨਟ ਸਵੱਚ 

ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵੈਕਿੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਬ੍ਾਦੀ, 70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਿੋਰ ਮੱੁਿ ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਅਤੇ ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿੂੰਕੇਤਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 

ਿਸਥਰ ਰਸਿਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦ ੇਪ ਰਾ ਿੋਣ ਤੇ, ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ 

ਿੀਮਾਵਾਂ ਿਮੇਤ, ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਅਤੇ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੁਰੱਸਿਆ ਉਪਾਅ ਿਟਾ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਾਈਨ ਬ੍ੋਰਡ ਪੋਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਿੁਰੱਸਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਰਗੀ, ਸਨਸ਼ਸਕਸਰਆ (ਪੈਸਿਵ) ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਦੀ ਲੋੜ ਿਮੇਤ, ਬ੍ਿੁਤ ਿੀ ਘੱਟ ਿੂੰ ਸਿਆ ਸਵੱਚ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  
ਰਸਿਣਗੇ। 

ਿ ਬ੍ੇ ਦੀ ਸਨਊਜ ਸਰਲੀਜ ਇੱਥੇ (here) ਪੜਹੋ। 
 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ 

ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਿਹਲੋਣਾ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਵਿੇ ਜਾਣ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟਿ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਦ ੇ

ਿਫ਼ਤੇ ਸਵੱਚ ਇੱਥੇ (here) ਜਾਓ। ਡਰੌਪ-ਇਨ ਸਫਟਨੈਿ, ਪਾਣੀ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ, ਿਕੇਸਟੂੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਿਮੇਤ, ਿਾਰੇ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਵਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਿਟਮ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਟਡਰੋ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਿ ਲਤਾਂ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000501%2Fontario-moving-to-step-three-of-roadmap-to-reopen-on-july-16&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576669853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5jhumPvKasbpnfk80X64OknizKHpHdeq%2FMNmpX4eONs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000501%2Fontario-moving-to-step-three-of-roadmap-to-reopen-on-july-16&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576669853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5jhumPvKasbpnfk80X64OknizKHpHdeq%2FMNmpX4eONs%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation-Reopening.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation-Reopening.aspx


 

 

ਤੀਜ ੇਪੜਾਅ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਸਜਿਨਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਿ ਲਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਿ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 ਪ ਲਿ (ਬੱ੍ਸਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪ ਲਿ) ਅਤੇ ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਿ। ਪਰੋਫੈਿਰਿ ਲੇਕ 

(Professor’s Lake) ਬ੍ੀਚ ਅਤੇ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਪਾਰਕ (Eldorado Park) ਦਾ ਆਉਟਡੋਰ ਪ ਲ ਵੀ, ਇਿ ਿੀਜਨ ਵਾਿਤੇ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੱ ਲ ਸਗਆ ਿੈ, ਮੌਿਮ 

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿਸਥਤੀਆਂ ਠੀਕ ਿੋਣ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। 
 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਿ ਆਉਟਡੋਰ ਿਿ ਲਤਾਂ ਲਈ, ਕੋਸਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਸਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰ ਸਧਤ ਵੇਰਸਵਆਂ ਲਈ, 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.brampton.ca/summerfun ਤ ੇਜਾਓ। 

ਵਰਚਅੁਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 

ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਕੈਂਪ 

ਵਰਚਅੁਲ 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, ਇਨਕਲ ਜਨ 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 ਿੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਨਵਾਿੀ, ਵਰਚਅੁਲ ਸਫਟਨੈਿ ਕਲਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਘਰ ਤੋਂ ਿੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਕਲਾਿਾਂ ਸਵੱਚ ਿਰੇਕ 

ਤਰਜੀਿ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਿਤੇ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮਿਨਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਧਾਰਨ ਵਰਕਆਉਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਸਫਟਨੈਿ ਇੂੰਿਟਰਕਰਾਂ ਵਾਲੇ 

30 ਸਮੂੰਟਾਂ ਦ ੇਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਵ ਵਰਕਆਉਟ ਲਈ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰੋ। ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ, 7 ਸਦਨ ਪਸਿਲਾਂ www.brampton.ca/recathome ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾ 
ਿਕਦੀ ਿੈ।  

55 ਿਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਇੂੰਟਰਐਕਸਟਵ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਿਤੇ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਦਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਸਿੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਸਲਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਿੂੰਗਸਠਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦ ੇਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਲਣ-ਜੁਲਣ, ਨਵੇਂ ਦੋਿਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਿਨਾਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਵੈਬ੍ਐਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੁਸ਼ਲ 

ਇੂੰਿਟਰਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ www.brampton.ca/recathome ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। 

ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ 

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

ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ।  

ਸਜਿ ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ mRNA ਵੈਕਿੀਨ (Pfizer ਜਾਂ Moderna) ਲਗਵਾਈ ਿੈ, ਉਿ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਡੋਜ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਿੈ। ਪਸਿਲੀ ਅਤੇ ਦ ਜੀ ਡੋਜ 

ਦ ੇਸਵਚਕਾਰ ਿਮਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਸਦਨ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।  

http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recathome


 

 

ਸਜਿ ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਿਫ਼ਤੇ ਪਸਿਲਾਂ, AstraZeneca ਦੀ ਪਸਿਲੀ ਡੋਜ ਲਗਵਾਈ ਿੈ, ਉਿ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਡੋਜ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ 

ਿਲਾਿ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਡੋਜ ਲਈ mRNA ਵੈਕਿੀਨ (Pfizer ਜਾਂ Moderna) ਲਗਵਾਉਣ। 

ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਸਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਵੈਕਿੀਨ ਪੋਰਟਲ (accine 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 ਨ ੂੰ  ਦ ਸਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਸਕਵੇਂ ਰੱਿਣਾ ਿੈ (How to self-isolate) 

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

COVID-19) 

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

  

  

-30- 
 
 ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576669853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ssjFtP0kF5BJE%2FgC56Y74LRrLvuSbU7in0BbEdiHm9M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576669853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ssjFtP0kF5BJE%2FgC56Y74LRrLvuSbU7in0BbEdiHm9M%3D&reserved=0
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http://www.brampton.ca/COVID19
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576679850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o2HOR8tgaaXtT62nbBrL9s%2BmsbZnPMtBi7%2BLRB3X7rw%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%7C98410b5c0d3f4fcac0e108d94313f564%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637614575576689846%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JkN9a8axSAZt6Ex9y3RbbAr8ckrDJPQRSHfzeiQOlB4%3D&reserved=0
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