
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਸੋਿਡ-19 ਦ ੇਉਪਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤ ੇਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿ ਬ੍ ੇ 

ਦ ੇਪੜਾਿਾਂ ਦ ੇਮਤੁਾਬ੍ਕ ਪਰਗੋਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿਿੇਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਪਡਟੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਜਨਿਰੀ, 2022) – ਸਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਸਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 31 ਜਨਿਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਨ ੂੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। 

31 ਜਨਿਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਿ ਬ੍ ੇਦ ੇਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਰੱੁਸਖ੍ਆ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ  

ਿੋਮਿਾਰ, 31 ਜਨਿਰੀ, ਿਿੇਰੇ 12:01 ਿਜੇ ਤੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਸਲਖੇ੍ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੇ:  

• ਿਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਧਾ ਕੇ ਇਨਡੋਰ ਲਈ 10 ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਲਈ 25 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
• ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਸਲਕ ਿੈਸਟੂੰਗਿ ਸਿੱਚ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਧਾ ਕੇ, 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਸਖ੍ਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, 

ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੂੰਤ  ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਿੀਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 

o ਸਬ੍ਨਾਂ ਡਾਂਿ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਿਾਲੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ, ਬ੍ਾਰਿ ਅਤੇ ਖ੍ਾਣ-ਪੀਣ ਦ ੇਹੋਰ ਿੂੰਿਥਾਨ; 

o ਸਰਟੇਲਰਿ (ਗਰੋਿਰੀ ਿਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਿੀਜ ਿਮੇਤ); 

o ਸ਼ੌਸਪੂੰਗ ਮਾੱਲਿ; 

o ਸਜਮਿ ਿਮੇਤ, ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਸਫਟਨੈਿ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਦ ੇਸਬ੍ਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਿਾਲੇ ਖੇ੍ਤਰ; 

o ਸਿਨੇਮਾ; 
o ਮੀਸਟੂੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ; 
o ਿਾਟਰ ਪਾਰਕਾਂ ਿਮੇਤ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਪਾਰਕ; 

o ਸਮਊਜੀਅਮ, ਗੈਲਰੀਆਂ, ਐਕਿੇਰੀਅਮ, ਸਚੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਰਗੇ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਣ; 

o ਕੈਿੀਨੋ, ਸਬ੍ੂੰਗੋ ਹਾੱਲਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੇਸਮੂੰਗ ਿੂੰਿਥਾਨ; ਅਤੇ 
o ਧਾਰਸਮਕ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਰਿਮਾਂ ਜਾਂ ਿਮਾਰੋਹ। 

• ਿਪੋਰਟ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਕੋਨਿਰਟ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਥਏਟਰਾਂ ਿਰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਦ ੇਦਰਸ਼ਕਾਂ ਿਾਲੇ ਖੇ੍ਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੀਟ 

ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂ 500 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਿ ਸਿੱਚੋਂ ਜੋ ਿੀ ਘੱਟ ਹੋਿੇ।  

ਮੌਜ ਦਾ ਿੈਸਟੂੰਗਿ ਸਿੱਚ ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ ਤ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਗ  ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਸਹਣਗੀਆਂ। 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਪਰਗੋਰਾਮ ਅਤੇ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ 

ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ 

21 ਫਰਿਰੀ ਤੋਂ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ, ਸਬ੍ਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੱ ਲਣਗੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ, 

ਿੇਿਾਿਾਂ ਕੇਿਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਕ ੇਹੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/skiptheline ਤੇ ਜਾਓ।    

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

 

ਫੈਸਿਸਲਟੀ ਸਿਖੇ੍ ਮੀਸਟੂੰਗ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ, ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ (Brampton Transit), ਅਗਲੇ ਨੋਸਟਿ ਤੱਕ ਘਟੇ ਹੋਏ ਿੇਿਾ ਲੈਿਲਿ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੂੰਚਾਲਨ ਦ ੇਚੋਣਿੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ 
ਬ੍ਦਸਲਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅਪ-ਟ -ਡੇਟ ਰ ਟ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਅਤੇ ਿੂੰਚਾਲਨ ਦ ੇਘੂੰ ਸਟਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ 

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

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਿਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਬੱ੍ਿਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਟਾਈਟ-ਸਫਸਟੂੰਗ ਿਾਲਾ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨੋ 

ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਖ੍ਾਣ-ਪੀਣ ਿਾਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਿਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਿਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿੀ 
ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪਿ ਿਰਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁ੍ਦ ਦੀਆਂ ਸਨਿੱਜੀ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਿਿਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਰੱਖੋ੍, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਖ੍ੂੰਘਣ ਜਾਂ ਸਨਿੱਛ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਕ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲਿੋ। 
 

ਿੱਧ ਿਾਰ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਪਸਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਿੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਸਿੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਠੋਿ ਿਤਹਾਿਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪਾਰਟਮੈਂਟਿ ਅਤੇ ਿੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਿ ਿੇਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ੍ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਸਿੱਚ ਰੋਗਾਣ  
ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸਜਹਨਾਂ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਿ ਿਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ ੂੰ ਸਝਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਇਨਡਰੋ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਹ ਲਤਾਂ  
 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ, ਿੋਮਿਾਰ, 31 ਜਨਿਰੀ ਨ ੂੰ , ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਸਜਿਟਰਡ ਅਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੱ ਲਣਗੇ। ਿ ਬ੍ਾਈ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਿ 

ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿਖੇ੍ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਿੀਮਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਪੂੰਜਾਹ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ ਰਿ-

ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ, ਇਹ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ (ਸਿਜੀਟਰ), ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਐਡਿਾਂਿ ਸਿੱਚ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ 

ਆਪਣੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਲੈਣ ਸਕਉਂਸਕ ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਪਸਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਸਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਹਨ। ਉਪਲਬ੍ਧ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਬ੍ੁੱ ਧਿਾਰ, 26 ਜਨਿਰੀ, 
ਿਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, www.brampton.ca/registerforprograms ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੇ੍ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।   
 

ਸਿੂੰਟਰ ਰਸਜਿਟਰਡ ਿੈਸ਼ਨਲ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਿਰਦੀ ਦ ੇਰਸਜਿਟਰਡ ਿੈਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਿੈਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਜਨਿਰੀ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਚ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣਗੇ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਆਖ੍ਰੀ ਤਾਰੀਖ੍ਾਂ ਨਹੀਂ 
ਬ੍ਦਲਣਗੀਆਂ। ਸਹੱਿਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਜਹਨਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ, ਿਰਦੀ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਸਜਿਟਰ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਟਂ ਅਕਾਊਂਟ 

ਸਿੱਚ ਪਰੋ-ਰੇਟੇਡ ਕਰੈਸਡਟ ਸਮਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਿੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਆਦ ਘਟਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

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
http://www.brampton.ca/registerforprograms


 

 
 

 

 

 

ਮੈਂਬ੍ਰਸਸ਼ਪਿ 

ਮੈਂਬ੍ਰਸਸ਼ਪਿ ਿੇਲਿ, ਬ੍ੁੱ ਧਿਾਰ, 26 ਜਨਿਰੀ ਨ ੂੰ  ਿਿੇਰੇ 10 ਿਜ ੇਤੋਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਪਲਬ੍ਧ ਮੈਂਬ੍ਰਸਸ਼ਪ ਸਿਕਲਪ, 

www.brampton.ca/memberships ਤ ੇਦੇਖੇ੍ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ ਤ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 12 ਿਾਲ ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਿਾਰੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬ੍ ਤ 

ਸਦਖ੍ਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ, ਯ ਥ, ਕੋਚ, ਇੂੰਿਟਰਕਟਰਾਂ, ਦੇਖ੍ਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ, ਿਾਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਔਸਫਸਸ਼ਅਲਿ ਿਮੇਤ, ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ 

ਿਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੋ ਬੱ੍ਚੇ 2022 ਸਿੱਚ 12 ਿਾਲ ਦ ੇਹੋਏ ਹਨ (ਸਜਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2010 ਸਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਤੱਕ 

ਦਾ ਗਰੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਸਜਿ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਡੋਰ ਿਪੋਰਟਿ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ ਸਿਖੇ੍ ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬ੍ ਤ ਸਦਖ੍ਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਿ ਨਾਲ ਬੱ੍ਸਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ ਤ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿਮਾਂ ਸਮਲੇਗਾ। 12 ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਦੇ ਗਰੇਿ 

ਪੀਰੀਅਡ ਦ ੇਬ੍ਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬ੍ ਤ ਸਦਖ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਿੇਗਾ।  

ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ ਤ ਦੀਆਂ ਿਿੀਸਕਰਤ ਸਿਧੀਆਂ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਸਲਆਂ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਿਾਲਾ ਐਨਹੈਂਿਡ ਿੈਕਿੀਨ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਅਤੇ ਿੈਰੀਫਾਈ ਔਨਟੈਰੀਓ ਐਪ ਿਰਤਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਹੋਿੇਗਾ। QR ਕੋਡ ਨ ੂੰ  ਸਡਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤ ੇਿਰਸਤਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿਦੀ ਪੇਪਰ ਕਾਪੀ ਸਪਰੂੰ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ, ਇੱਥੇ (here) ਜਾ ਕੇ QR ਕੋਡ 

ਿਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਿਿਸਤਰਤ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਗੇਸਟਿ ਕੋਸਿਡ-19 (COVID-19) ਟੈਿਟ ਦਾ ਿਬ੍ ਤ, ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ ਤ ਦੇ 
ਸਿਕਲਪ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਲਈ, ਸਲਖ੍ਤ ਮੈਡੀਕੋਲ ਛੋਟਾਂ ਿਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ 

ਿਾਰੇ ਆਉਣ ਿਾਸਲਆਂ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿਖੇ੍ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਕੂੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੂੰਗ ਪ ਰੀ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸਿਕਲਪ ਹੋਿੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਟ ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਲਈ, ਇੱਥੇ (here) ਜਾਓ। ਆਉਣ ਿਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਜਟ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ 
ਿਮਾਰਟਫੋਨ/ਕੂੰ ਸਪਊਟਰ ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੀ-ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਿਿਾਲ ਪ ਰੇ ਕਰਕ ੇਿਮੇਂ ਦੀ ਬੱ੍ਚਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਸਨਯਤ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਖੇ੍ਤਰ/ਪਰਿੇਸ਼-

ਦੁਆਰ ਸਿਖੇ੍ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੇ, ਿਾਰੇ ਆਉਣ ਿਾਸਲਆਂ ਲਈ ਫੋਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਪੁਸ਼ਟੀ (ਹਰਾ ਿਹੀ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ) ਸਦਖ੍ਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ 

ਿਾਸਲਆਂ ਲਈ, ਔਨਿਾਈਟ ਪੇਪਰ-ਅਧਾਸਰਤ ਕੂੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੂੰਗ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੀ-ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ। 
 

ਆਉਟਡਰੋ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿਹ ਲਤਾਂ 
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ਆਉਟਡੋਰ ਿਕੇਸਟੂੰਗ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਸਚੂੰਗਕ ਜ਼ੀ (Mount Chinguacousy) ਿਮੇਤ, ਆਉਟਡੋਰ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ ਅਤੇ ਿਹ ਲਤਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰਸਹਣਗੀਆਂ। ਆਉਟਡੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਅੱਪ-ਟ -ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, www.brampton.ca/winterwonderland ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।  
ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਅਤੇ ਆਈਿ ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਿਸਥਤੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਿਕੇਸਟੂੰਗ ਸਰੂੰਕਿ, ਪਸਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਸਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਸਹਣਗੇ। 
ਆਉਣ ਿਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਆਉਟਡੋਰ ਿਕੇਸਟੂੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਰੂੰ ਕ ਿੂੰਚਾਲਨ ਿਸਥਤੀ ਦੇ 
ਅੱਪਡੇਟਿ ਲਈ, www.brampton.ca/outdoorskating ਤ ੇਜਾਣ। 

ਦ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਸਮੂੰਗ ਆਰਟਿ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ  

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪਰਫੌਰਸਮੂੰਗ ਆਰਟਿ ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ, ਸਰਹਰਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ 

ਰਸਹਣਗੀਆਂ। ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿੇਜ, ਕੋਸਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਲਾਗ  ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਮਾਰਚ 2022 ਸਿੱਚ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

ਆਉਟਡੋਰ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ, 21 ਫਰਿਰੀ, 2022 ਨ ੂੰ  ਫੈਸਮਲੀ ਡ ੇ(Family Day) ਿਾਿਤੇ ਗਾਰਡਨ ਿਕਿੇਅਰ (Garden Square) ਸਿਖੇ੍ ਹੋਿੇਗੀ।  
 

ਿਾਰੇ ਸਟਕਟ-ਹੋਲਡਰਾਂ ਿਾਿਤੇ, ਕਰੈਸਡਟ/ਚੈਿੱਕ, ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੈਸਡਟ ਜਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਫੂੰਡ, boxoffice@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕ ੇਉਪਲਬ੍ਧ 

ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਸਹਣਗੇ।  
 

ਿਾਧ  ਿੇਰਿੇ, www.therosebrampton.ca ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। 
 

ਐਲ.ਬ੍ੀ.ਪੀ. (LBP) ਅਤੇ ਸਿਸਰਲ ਕਲਾਰਕ (Cyril Clark) ਸਥਏਟਰ, ਕੋਸਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਲਾਗ  ਪਾਬ੍ੂੰਦੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਮਾਰਚ 2022 ਸਿੱਚ ਦੁਬ੍ਾਰਾ 
ਖ੍ਹੱ ਲਣਗੇ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਇਨ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ੍ਹੱ ਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਲੇਜ (Mount 

Pleasant Village) ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਬ੍ਿਾਈਡ ਸਪਕਅੱਪ ਿੇਿਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨਿਾਿੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਿਾਲੇ, ਪਰੋਫੈਿਰਿ 

ਲੇਕ (Professor's Lake), ਲੋਫਰਿ ਲੇਕ (Loafer's Lake) ਅਤੇ ਸਚੂੰ ਗਕ ਜ਼ੀ (Chinguacousy) ਪਾਰਕਾਂ ਸਿਖੇ੍ ਇੂੰਿਟਾਲ ਕੀਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਿਟੋਰੀ 
ਿਾੱਕਿ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਸਚੂੰਗਕ ਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Chinguacousy Branch Library), ਿਰਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੱਟਾਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਸਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਸਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਨ। ਿੇਰਸਿਆਂ ਲਈ, www.bramptonlibrary.ca ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਸੋਿਡ-19 ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨਿ 

ਿੈਕਿੀਨ, ਖੁ੍ਦ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਦ ਸਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਰੱਸਖ੍ਅਤ ਰੱਖ੍ਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੂੰਜ ਿਾਲ ਅਤੇ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਸਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਿੈਕਿੀਨ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਸਿਿਟਮ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 1.833.943.3900 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੁਣ 18 ਿਾਲ ਅਤੇ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਬ੍ ਿਟਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸਤੂੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ, https://covid-

19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario ਤ ੇਜਾਓ।   
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ਕੋਸਿਡ-19 ਿੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨਿ ਬ੍ਾਰੇ ਸਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿ ਬ੍ੇ ਦ ੇਿੈਕਿੀਨ ਪੋਰਟਲ (Province’s vaccine portal) ਤ ੇਜਾਓ। 

ਮਾਿਕ 

ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਸਿਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 

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

ਕੋਸਿਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਸਲਕ ਥਾਿਾਂ ਸਿਖੇ੍ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ (ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ 
ਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਸਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਿਕਾਰਫ, ਬ੍ੂੰਦਨਿ, ਨੈਿੱਕ ਗੇਟਰਿ ਜਾਂ ਨੈਿੱਕ ਿਾਰਮਰਿ ਅਤੇ ਐਕਿਲੇਸ਼ਨ ਿਾਲਿਿ ਿਾਲੇ ਮਾਿਕ, ਸਚਹਰਾ ਢਕਣ ਦ ੇ

ਿਿੀਕਾਰਯੋਗ ਰ ਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹੇਠ, ਮਾਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਖ੍ਾਣ-ਪੀਣ ਿਾਿਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਸਿਅਕਤੀ ਉਿ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਨਯਤ ਖੇ੍ਤਰ ਸਿੱਚ ਬ੍ੈਠਾ ਹੋਿੇ। 
 

ਸਿਟੀ, ਿਾਇਰਿ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਾਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਖ੍ਣ, ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਫਾਈ ਰੱਖ੍ਣ ਅਤੇ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਸਜਹੇ ਉਪਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਪਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ੍ਣ ਲਈ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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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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