
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ,  21 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਪਬ੍ਸਿਕ ਨੂੂੰ  ਵਾਕ-ਇਨ (ਸਬ੍ਨਾਂ ਮਿੁਾਕਾਤ  

ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਫਸੈਿਸਿਟੀਜ ਸਵੁੱ ਚ ਆਉਣਾ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (9 ਫਰਵਰੀ, 2022) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿੋਮਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੂੰ , ਵਾਕ-ਇਨ (ਸਬ੍ਨਾਂ ਮੁਿਾਕਾਤ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਆਉਣਾ) 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਿਈ, ਫੈਸਿਸਿਟੀਜ ਨੂੂੰ  ਿੁਰੁੱ ਸਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਿ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੋਿਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਸੈਿਸਿਟੀਜ 

ਸਿਟੀ ਹਾਿ ਦੀਆਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਿੇਵਾਵਾਂ 

ਸਿਟੀ ਹਾਿ (City Hall), ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਿਈ, ਿਵੇਰੇ 8:30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਿਹੁੱ ਿਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ 

ਮੁਿਾਕਾਤਾਂ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਿਾਂਸਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਿਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਉਪਿਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਫਰ ਵੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਿਾਕਾਤਾਂ 
ਇੁੱਥੇ (here) ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
  

ਸਿਟੀ ਫੈਸਿਸਿਟੀ ਰੈਂਟਿਿ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਰੈਂਟਿਿ ਹੁਣ, ਬ੍ੁਸਕੂੰਗ ਿਈ ਉਪਿਬ੍ਧ ਹਨ। ਥਾਂ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕਰਨ ਿਈ, 905.874.BOOK (2665) ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ।  

ਿਰਸਵਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਸਨਵਾਿੀ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਸਟਕਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਕਦੀ ਟੈਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਿਮੇਤ, ਕਈ 

ਵੁੱਿਰੀਆਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਈ, ਿਰਸਵਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Service Brampton) ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤ,ੇ ਸਬ੍ਨਾਂ ਮੁਿਾਕਾਤ ਬ੍ੁੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਿੁਸਵਧਾਜਨਕ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਸਵਿੇ, ਕਰੈਸਿਟ ਕਾਰਿ, ਿੈਸਬ੍ਟ ਕਾਰਿ ਅਤੇ ਚੈੈੱਕ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਦਨ ਸਵੁੱਚ 24 ਘੂੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਸਵੁੱਚ 7 ਸਦਨ, ਿਰਸਵਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੁੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦ ੇਚਾਰ ਿੁਸਵਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕ ੇਹਨ:  

• ਔਨਿਾਈਨ 311Brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ 

• ਐਪ ਿਟੋਰ ਜਾਂ Google Play ਤ ੇ311 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (311 Brampton) ਐਪ ਿਾਊਨਿੋਿ ਕਰੋ 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ 311 (ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰੋਂ 905.874.2000) ਿਾਇਿ ਕਰੋ 

• 311@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਿ ਕਰੋ 

ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਿਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

ਕਾਉਂਸਿਿ ਚੈਂਬ੍ਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਵਾਪਿੀ 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m4sJpZ0IfU2m4SkT5wjr8%2Fc6VriGYoAX7NzG%2BV0blBI%3D&reserved=0
mailto:311@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Contact-The-City/Pages/Welcome.aspx


 

 

21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਉਂਸਿਿ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਟੈਂਿੈਂਿ ਿਈ ਵਾਪਿ ਪਰਤ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪੂੰਜ ਮੈਂਬ੍ਰ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 
ਤ ੇਅਤੇ ਬ੍ਾਕੀ ਮੈਂਬ੍ਰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੁੱ ਿਾ ਿੈਣਗੇ। ਿਮਾਂ ਪੈਣ ਤ ੇਇਹ ਿੂੰ ਸਿਆ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਜਿ ਨਾਿ ਿਾਰੇ 11 ਮੈਂਬ੍ਰ, ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਮੀਸਟੂੰਗਾਂ ਵਾਿਤੇ 
ਵਾਪਿ ਪਰਤਣਗੇ। 

ਇਿ ਿਮੇਂ, ਪਬ੍ਸਿਕ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੁੱ ਿਾ ਿੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਿਣ ਦੀ ਿਿਾਹ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਬ੍ਸਿਕ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਟੈਂਿੈਂਿ ਕਦੋਂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਿ 

ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਵੁੱਚ ਿਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਮਾਿਕ 

ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਸਵਿ-19 ਿਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਿਾਅ (Brampton COVID-19 

Mandatory Face Mask By-law) ਨੂੂੰ , 1 ਅਪਰੈਿ, 2022 ਤੁੱਕ ਅੁੱਗੇ ਵਧਾ ਸਦੁੱਤਾ ਹੈ। 
 

ਕੋਸਵਿ-19 ਿਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਿਾਅ ਹੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੁੱਚ ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਿੋਰ ਪਬ੍ਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਸਵਿੇ ਗੈਰ-ਮੈਿੀਕਿ ਮਾਿਕ (ਕੁੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣੇ 
ਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਸਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਕਾਰਫ, ਬ੍ੂੰਦਨਿ, ਨ ੈੱਕ ਗੇਟਰਿ ਜਾਂ ਨ ੈੱਕ ਵਾਰਮਰਿ ਅਤੇ ਐਕਿਿੇਸ਼ਨ ਵਾਿਵਿ ਵਾਿੇ ਮਾਿਕ, ਸਚਹਰਾ ਢਕਣ ਦ ੇ

ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਿਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਬ੍ਾਇ-ਿਾਅ ਹੇਠ, ਮਾਿਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਿਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਸਵਅਕਤੀ ਉਿ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਸਨਯਤ ਿੇਤਰ ਸਵੁੱਚ ਬ੍ੈਠਾ ਹੋਵੇ। 
 

ਸਿਟੀ, ਵਾਇਰਿ ਨੂੂੰ  ਫੈਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ, ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੁੱਿਣ, ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਫਾਈ ਰੁੱਿਣ ਅਤੇ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਸਜਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਪਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਿਣ ਿਈ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਸਿੂੰ ਕ 

• ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੋਸਵਿ-19 ਿਬ੍ੂੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਬ੍ਾਰੇ ਅੁੱਪਿੇਟਿ (City of Brampton COVID-19 programming 

and service updates) 

• ਕੋਸਵਿ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਿਥਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੁਰੁੱ ਸਿਅਤ ਰੁੱਿਣਾ (Keeping businesses and workplaces safe during 

COVID-19) 

• (QR ਕੋਿ ਵਾਿਾ ਐਨਹੈਂਿਿ ਕੋਸਵਿ-19 ਵੈਕਿੀਨ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਐਪ (Enhanced COVID-19 Vaccine 

Certificate with QR Code and Verify Ontario App) 

• ਕੋਸਵਿ-19 ਤੋਂ ਿੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ਿੁਰੁੱ ਸਿਆ ਕਰਨਾ (COVID-19 Protecting yourself and others) 

• ਕੋਸਵਿ-19 ਵੈਕਿੀਨ (COVID-19 vaccines) 
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ਮੀਿੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਟੀਕਿਚਰਿ ਮੀਿੀਆ 

                                                                                           multiculturalmedia@brampton.ca 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM%2FXI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM%2FXI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM%2FXI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QLXuqTMsI2W5jLajKBi4nlgK7oM4shvjf87Oqe%2FtlX0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QLXuqTMsI2W5jLajKBi4nlgK7oM4shvjf87Oqe%2FtlX0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9zbcrcsN0V930WhgHJYMfLtA%2FECQFmvox7fr8JNes%2Fc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9zbcrcsN0V930WhgHJYMfLtA%2FECQFmvox7fr8JNes%2Fc%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%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wbxHjOcE%2FPz3B48QACQiBXSSl0C%2F2JqVH%2FCMdTMQ56w%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%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wbxHjOcE%2FPz3B48QACQiBXSSl0C%2F2JqVH%2FCMdTMQ56w%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

