
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨ ੂੰ  ਅਿਥਾਈ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸ਼ਸਿਰ ਨ ੂੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹਲੋਣ ਦ ੇ

 ਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਰਡੋਮਪੈ ਦੇ ਿੂੰ ਸ਼ਸੋਿਤ ਦ ਜੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਿਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਜਨਵਰੀ, 2022) – ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦ ੇਕੱਲਹ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ, ਸਿਟੀ ਇਿ ਬ੍ੁੱ ਿਵਾਰ, 

5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨ ੂੰ , ਿਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਿਥਾਈ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸ਼ਸਿਰ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦ ੇਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਿੂੰ ਸ਼ੋਸਿਤ ਦ ਜ ੇਪੜਾਅ (Step Two 

of the Province’s Roadmap to Reopen) ਵੱਲ ਵਿਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।  

5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਿਣੋ ਵਾਲੇ ਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਸਿਿਤ ਅਤੇ ਿਰੱੁਸਖ੍ਆ ਿਬ੍ੂੰਿੀ ਉਪਾਅ  

5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਸਿਰ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦ ੇਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਿੂੰ ਸ਼ੋਸਿਤ ਦ ਜੇ ਪੜਾਅ ਿੇਠ, ਿੇਠਾਂ ਸਲਖੇ੍ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਿੋਣਗੇ: 

• ਇਨਡੋਰ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਸਵੱਚ ਪੂੰਜ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਵੱਚ 10 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। 
• ਿੂੰਗਸਠਤ ਪਬ੍ਸਲਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਇਨਡੋਰ ਪੂੰਜ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। 
• ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੂੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਸਕ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਿੀ ਕੂੰਮ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਉਿਨਾਂ ਦਾ 

ਕੂੰਮ ਅਸਜਿਾ ਨਾ ਿੋਵੇ, ਸਜਿ ਵਾਿਤੇ ਔਨ-ਿਾਈਟ ਰਸਿਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋਵੇ। 
• ਇਨਡੋਰ ਸਵਆਿ, ਅੂੰ ਸਤਮ ਿੂੰਿਕਾਰ ਅਤੇ ਿਾਰਸਮਕ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਮਾਂ ਜਾਂ ਿਮਾਰੋਿਾਂ ਲਈ, ਖ੍ਾਿ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। ਆਉਟਡੋਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਖ੍ ਕੇ ਿੀਸਮਤ ਿੂੰ ਸਖ੍ਆ ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ। 
ਇਿਨਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ, ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਿਬ੍ੂੰਿੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 

• ਸ਼ੌਸਪੂੰਗ ਮਾੱਲਿ ਿਮੇਤ, ਸਰਟੇਲ ਿੈਸਟੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। ਕਤਾਰਾਂ ਸਵੱਚ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋਵੇਗੀ, 
ਟਸਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਫ ਡ ਕੋਰਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋਵੇਗਾ। ਸਨਿੱਜੀ ਦੇਖ੍ਭਾਲ ਿਬ੍ੂੰਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ 
ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। ਿੌਨਾਿ, ਿਟੀਮ ਰ ਮਿ ਅਤੇ ਆਕਿੀਜਨ ਬ੍ਾਰਿ ਬ੍ੂੰਦ ਿਨ। 

• ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਿ, ਬ੍ਾਰਿ ਅਤੇ ਖ੍ਾਣ-ਪੀਣ ਦ ੇਿੋਰ ਿੂੰਿਥਾਨਾਂ ਸਵਖੇ੍ ਇਨਡੋਰ ਡਾਈਸਨੂੰ ਗ ਬ੍ੂੰਦ ਿੈ। ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਉਟਡੋਰ ਡਾਈਸਨੂੰ ਗ, 

ਟੇਕਆਊਟ, ਡਰਾਈਵ ਥ ੂਅਤੇ ਸਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ।  
• ਇਨਡੋਰ ਮੀਸਟੂੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਿੀਸਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ੂੰਦ ਰਸਿਣਗੀਆਂ; ਆਉਟਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਖ੍ਹੱ ਲੀਆਂ 

ਰਸਿਣਗੀਆਂ। 
• ਪਬ੍ਸਲਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਿੋਣਗੀਆਂ। 
• ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਅਲਕੋਿਲ ਦੀ ਸਵਕਰੀ ਤ ੇਅਤੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿੈਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਅਲਕੋਿਲ ਪੀਣ ਤ ੇਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਿੈ। 

ਸਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਟੇਕਆਊਟ, ਗਰੋਿਰੀ/ਕਨਵੀਨੀਐਿਂ ਿਟੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਦ ੇਿੋਰ ਿਟੋਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ ਿੈ। 
• ਇਨਡੋਰ ਕੋਨਿਰਟ ਥਾਵਾਂ, ਸਥਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬ੍ੂੰਦ ਿਨ। 
• ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਿਰਿਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। 
• ਸਮਊਜੀਅਮ, ਗੈਲਰੀਆਂ, ਸਚੜੀਆਘਰ, ਿਾਇੂੰਿ ਿੈਂਟਰ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ, ਇਸਤਿਾਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਬ੍ੋਟਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਇਿ ਵਰਗੇ ਿੋਰ ਆਕਰਸ਼ਣ, 

ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਟਰਪਾਰਕ ਬ੍ੂੰਦ ਿਨ, ਟ ਅਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਸਲਆਂ, ਪੇਂਡ  ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਿਟੀਵਲਿ ਤੇ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ 
ਿੈ। ਆਉਟਡੋਰ ਿੂੰਿਥਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾ ਦ ੇਨਾਲ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਸਜੱਥੇ ਲਾਗ  ਿੋਵੇ। 



 

 

• ਓਲੂੰ ਸਪਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਓਲੂੰ ਸਪਕ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਲਾਈਟ ਗੈਰ-ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਿਪੋਰਟ ਲੀਗਿ ਲਈ ਐਥਲੀਟਿ ਟਰੇਸਨੂੰ ਗ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, 

ਇਨਡੋਰ ਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਜਮ ਿਮੇਤ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਸਫਟਨੈਿ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਬ੍ੂੰਦ ਿਨ। ਆਉਟਡੋਰ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਨ ੂੰ  ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ ਪਰੂੰਤ  
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਸਖ੍ਆ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ।  

ਿ ਬ੍ੇ ਦੀ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰ ਿਬ੍ੂੰਿੀ ਿਿਾਇਤਾ 

ਓਮੀਕਰੋਨ (Omicron) ਵੈਰੀਐਟਂ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ,ੇ ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਲਥ ਦ ੇਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਪਰਭਾਸਵਤ ਿੋਏ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਲਈ ਿ ਬ੍ਾ, 
ਨਵਾਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਬ੍ਜਨੇਿ ਕੋਿਟਿ ਸਰਬ੍ੇਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (Ontario Business Costs Rebate Program) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਸਜਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਬ੍ੂੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਿ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ 
ਫੀਿਾਂ ਦ ੇਇੱਕ ਸਿੱਿੇ ਲਈ ਛੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਲਣਗੇ। ਿ ਬ੍ੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟੈਕਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਛ-ੇਮਿੀਨੇ ਦੀ ਸਵਆਜ- 

ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਫਰੀ ਸਮਆਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਿੁਿਾਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਿ  ਿਿਾਇਤਾ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਿੀ ਿੈ। ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਿ ਿਿਾਇਤਾ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿ ਬ੍ੇ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (Province’s website) ਤ ੇਜਾਓ।  

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਗੋਰਾਮ ਅਤੇ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ 

ਸਿਟੀ ਿਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ 

ਸਿਟੀ ਿਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ, ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਕ ੇਿੀ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖ੍ਹੱ ਲੀਆਂ ਿਨ। ਸਬ੍ਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ 

ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/skiptheline ਤ ੇਜਾਓ।   

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ (Brampton Transit), ਅਗਲੇ ਨੋਸਟਿ ਤੱਕ ਘਟੇ ਿੋਏ ਿੇਵਾ ਲੈਵਲਿ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ। ਿੂੰਚਾਲਨ ਦ ੇਚੋਣਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ 
ਬ੍ਦਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਅਪ-ਟ -ਡੇਟ ਰ ਟ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਅਤੇ ਿੂੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘੂੰ ਸਟਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਾਿ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਉਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ 

ਦ ੇਿੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਨ ੂੰ  905.874.2999 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਨ। ਸਨਯਸਮਤ ਿੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤੇ 
ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤੇ @bramptontransit ਨ ੂੰ  ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਬੱ੍ਿਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਟਾਈਟ-ਸਫਸਟੂੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਿਕ ਪਸਿਨੋ 

ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਖ੍ਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਿਕ ਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਿਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਵੀ 
ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਿੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਿ ਵਰਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁ੍ਦ ਦੀਆਂ ਸਨਿੱਜੀ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਵਿਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਰੱਖੋ੍, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਿੋਵੋ ਅਤੇ ਖ੍ੂੰਘਣ ਜਾਂ ਸਨਿੱਛ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਕ ਿਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲਵੋ। 
 

ਵੱਿ ਵਾਰ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਪਸਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਿੀ ਪਰਭਾਵੀ ਰਿੇਗਾ। ਿਰ 48 ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਸਵੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਠੋਿ ਿਤਹਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪਾਰਟਮੈਂਟਿ ਅਤੇ ਿੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿੈ। ਇਿ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ੍ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਸਵੱਚ ਰੋਗਾਣ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fbusinesses-get-help-covid-19-costs&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751071509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BNZAL2MefeBsueBbx4HW81Yt4ypnJKDkWm0KTD7ADlg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fbusinesses-get-help-covid-19-costs&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751071509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BNZAL2MefeBsueBbx4HW81Yt4ypnJKDkWm0KTD7ADlg%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751081500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vKrwHsGjyx6f9mhaINph%2B4OPAgD%2FNz%2FsCUj5OF%2FJw6I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751091500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=419GbF%2FhpleaGDJCuzsSbqfAaKWNU8wzbEV8ACbsnYQ%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਸਜਿਨਾਂ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਿ ਿਤਹਾਵਾਂ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ ੂੰ ਸਿਆ ਜਾ ਸਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਿਾ ਿੈ।  

ਇਨਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਿ ਲਤਾਂ 

ਬ੍ੁੱ ਿਵਾਰ, 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਅਿਥਾਈ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬ੍ੂੰਦ ਰਸਿਣਗੇ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਇਨਡੋਰ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਸਿਣਗੀਆਂ। 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਿ ਲਤਾਂ ਦ ੇਿਬ੍ੂੰਿ ਸਵੱਚ ਅੱਪਡੇਟਿ, www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਿਨ।  

ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ: ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਸਫਟਨੈਿ, ਿਸਵਮ, ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਿਪੋਰਟਿ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਸਰਜਰਵੇਸ਼ਨਿ ਵਾਲੇ ਕਲਾਈਟਂ, ਆਪਣੇ 
ਅਕਾਊਂਟ ਸਵੱਚ ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਕਰੈਸਡਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਰਸਜਿਟਰਡ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ: ਿਰਦੀ ਦੇ ਰਸਜਿਟਰਡ ਿੈਸ਼ਨਲ ਪਰੋਗਰਾਮ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਿਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਅਿਥਾਈ ਰ ਪ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ 

ਿਨ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਆਖ੍ਰੀ ਤਾਰੀਖ੍ਾਂ ਬ੍ਦਲੀਆਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਜਿਨਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਿਰਦੀ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ, 

ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟੀ ਿੋਈ ਿੈਸ਼ਨ ਸਮਆਦ ਵਾਿਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਕਲਾਈਟਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਵੱਚ ਪਰ-ੋਰੇਟੇਡ ਕਰੈਸਡਟ ਸਮਲੇਗਾ। 

ਫੈਸਿਸਲਟੀ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗਿ: ਇਨਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਫੈਸਿਸਲਟੀ ਰੈਂਟਲਿ, ਿੀਸਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ। 4 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਿੋਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗਿ ਰੀਸ਼ੈਸਡਊਲ ਕਰ ਿਕਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਕਣ ਅਤੇ 
ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਅਕਾਊਂਟ ਸਵੱਚ ਕਰੈਸਡਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਣ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਿਆਨ ਸਦਓ ਸਕ ਿਟਾਫ, 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨ ੂੰ  ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗਿ ਦ ੇਨਾਲ 

ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਿਮੇਂ ਦ ੇਕਰਮ ਸਵੱਚ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਿੋਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

ਮੈਂਬ੍ਰਸਸ਼ਪਿ: 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ, ਇੱਕ-ਮਿੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬ੍ਰਸਸ਼ਪਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰੋਰੇਸਟਡ ਮੱੁਲ ਕਰੈਸਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਰਫੂੰਡ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ, recreationadmin@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ।  

ਆਉਟਡੋਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਿ ਲਤਾਂ 

ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਅਤੇ ਿਨੋ ਿਬ੍ੂੰਿੀ ਿਸਥਤੀਆਂ ਠੀਕ ਰਿੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਿਕੇਸਟੂੰਗ ਸਰੂੰ ਕਿ ਪਸਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਸਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦ ੇਅਿਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰਸਿਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਾਿ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਉਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ, ਆਉਟਡੋਰ ਿਕੇਸਟੂੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਰੂੰਕ ਿੂੰਚਾਲਨ 

ਿਸਥਤੀ ਦ ੇਅੱਪਡੇਟਿ ਲਈ, www.brampton.ca/outdoorskating ਤ ੇਜਾਣ। 

ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਅਤੇ ਿਨੋ ਿਬ੍ੂੰਿੀ ਿਸਥਤੀਆਂ ਠੀਕ ਰਿੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਸਚੂੰ ਗਕ ਜ਼ੀ (Mount Chinguacousy) ਡਰੌਪ-ਇਨ ਿਕੀਇੂੰਗ, ਿਨੋਬ੍ੋਰਸਡੂੰਗ ਅਤੇ 
ਸਟਊਸਬ੍ੂੰਗ, 14 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨ ੂੰ  ਅਿਥਾਈ ਰ ਪ ਨਾਲ ਖ੍ਹੱ ਲਣ ਲਈ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸਲਫਟ ਸਟਕਟਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਿਤੇ ਿਕੀ ਚੈਲੇਟ ਜਾਣ ਲਈ, 

ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬ੍ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋਵੇਗਾ। ਿਕੀ ਚੈਲੇਟ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ ਤ ਿਬ੍ੂੰਿੀ ਿਸਥਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/mountching ਤੇ ਜਾਓ।  

http://www.brampton.ca/recreation
mailto:recreationadmin@brampton.ca
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/mountching


 

 

ਦ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਸਮੂੰਗ ਆਰਟਿ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ: 

5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪਰਫੌਰਸਮੂੰਗ ਆਰਟ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ ਵਾਿਤੇ 
ਅਿਥਾਈ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬ੍ੂੰਦ ਰਸਿਣਗੀਆਂ। 

ਸਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਸਿਲਾਂ ਸਟਕਟ ਲਈ ਿੋਈ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਵਾਿਤੇ boxoffice@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕ,ੇ ਕਰੈਸਡਟ/ਚੈਿੱਕ, ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੈਸਡਟ ਜਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 

ਲਈ ਪ ਰਾ ਸਟਕਟ ਸਰਫੂੰਡ ਉਪਲਬ੍ਿ ਿੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਦੀ ਟੀਮ, ਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਲਈ 

ਮੌਜ ਦ ਿੈ। ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, www.brampton.ca/skiptheline ਤੇ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ।  

ਕਸੋਵਡ-19 ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨਿ 

ਵੈਕਿੀਨ, ਖੁ੍ਦ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਦ ਸਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਰੱਸਖ੍ਅਤ ਰੱਖ੍ਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਿਨ। ਿੁਣ ਪੂੰਜ ਿਾਲ ਅਤੇ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦ ੇਸਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਵੈਕਿੀਨ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਸਿਿਟਮ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 1.833.943.3900 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਿੁਣ 18 ਿਾਲ ਅਤੇ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਬ੍ ਿਟਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਿਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਜੇਕਰ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸਤੂੰਨ ਮਿੀਨੇ ਬ੍ੀਤ ਗਏ ਿਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, https://covid-

19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario ਤ ੇਜਾਓ।   

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

ਮਾਿਕ 

ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਸਵਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਿਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 

Mandatory Face Mask By-law) ਨ ੂੰ , 1 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਿਾ ਸਦੱਤਾ ਿੈ। 
 

ਕੋਸਵਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਿਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਿੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਸਲਕ ਥਾਵਾਂ ਸਵਖੇ੍ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ (ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ 
ਿਿਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਸਿਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। ਿਕਾਰਫ, ਬ੍ੂੰਦਨਿ, ਨੈਿੱਕ ਗੇਟਰਿ ਜਾਂ ਨੈਿੱਕ ਵਾਰਮਰਿ ਅਤੇ ਐਕਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਵਿ ਵਾਲੇ ਮਾਿਕ, ਸਚਿਰਾ ਢਕਣ ਦ ੇ

ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰ ਪ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਿੇਠ, ਮਾਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਖ੍ਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਿਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਿੀ ਿਟਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਸਵਅਕਤੀ ਉਿ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਨਯਤ ਖੇ੍ਤਰ ਸਵੱਚ ਬ੍ੈਠਾ ਿੋਵੇ। 
 

ਸਿਟੀ, ਵਾਇਰਿ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਖ੍ਣ, ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਫਾਈ ਰੱਖ੍ਣ ਅਤੇ ਮਾਿਕ ਪਸਿਨਣ ਸਜਿੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਪਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ੍ਣ ਲਈ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਿੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਿੈ।  
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