
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਅਤ ੇਪਰਫਰੌਸਮਿੰਗ ਆਰਟਿ ਥਾਵਾਂ  
ਸਵਖ,ੇ ਵਕੈਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਬ੍ਤੂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਕਪੈਸੇਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਮਾਰਚ, 2022) – 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਵੈਕਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਬ੍ੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਸਮਿੰਗ 

ਆਰਟਿ ਥਾਵਾਂ ਸਵਖ,ੇ ਬ੍ਾਕੀ ਕੈਪਸੇਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਦਾ 14 ਫਰਵਰੀ 
(February 14) ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਸਲਕ ਹਲੈਥ (Peel Public Health) ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਫੌਰਸਮਿੰਗ ਆਰਟਿ ਥਾਵਾਂ ਸਵਖ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਿਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਸਵਖੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ 

(ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਣ ੇਿਧਾਰਨ ਮਾਿਕ) ਪਸਹਨਣਾ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵੋੇਗਾ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂਿੰ , ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ, ਕਸੋਵਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਲਈ ਿੈਲਫ-ਿਕਰੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਸਹਣ ਲਈ ਆਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ 
ਹੈ। 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ, ਰਸਜਿਟਰਡ ਅਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ ਪਰੋਗਰਾਸਮਿੰਗ ਲਈ ਖਹਿੱ ਲੇ ਹਨ। ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਹਾਲਾਂਸਕ, ਇਹ ਿਲਾਹ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਸਵਜੀਟਰ), ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਐਡਵਾਂਿ ਸਵਿੱ ਚ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ 

ਸਕਉਂਸਕ ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਸਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਉਪਲਬ੍ਧ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/registerforprograms ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਸਵਖ ੇਜਾ ਕ ੇਰਸਜਿਟਰ ਕਰੋ। 

ਪਰਫੌਰਸਮਿੰਗ ਆਰਟਿ ਥਾਵਾਂ 

ਦ ਰੋਜ਼ (The Rose) ਿਮੇਤ, ਪਰਫਰੌਸਮਿੰਗ ਆਰਟਿ ਥਾਵਾਂ, 1 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਕੈਪਸੇਿਟੀ ਤੇ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
www.therosebrampton.ca ਤੇ ਸਟਕਟਾਂ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।  

ਮਾਿਕ 

ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਕਸੋਵਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (COVID-19 Mandatory Face 

Mask By-law) ਨੂਿੰ , ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ ਸਵਖ ੇਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 
 

ਕੋਸਵਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਚਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹੇਠ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਸਲਕ ਥਾਵਾਂ ਸਵਖ ੇਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਿਕਾਰਫ, ਬ੍ਿੰਦਨਿ, ਨ ੈੱਕ ਗੇਟਰਿ ਜਾਂ ਨ ੈੱਕ ਵਾਰਮਰਿ ਅਤੇ ਐਕਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਵਿ ਵਾਲੇ ਮਾਿਕ, ਸਚਹਰਾ ਢਕਣ ਦੇ ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਿਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਹਠੇ, ਮਾਿਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਿਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਕੇਰ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਉਿ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਨਯਤ ਖਤੇਰ 

ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ੈਠਾ ਹਵੋੇ। 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001600%2Fontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nGayenu%2Bv7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001600%2Fontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nGayenu%2Bv7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D277D8zeVb4KHCiyi4%2F50uKm67FPlDGxCCr2nwT2nWo%3D&reserved=0


 

 

ਸਿਟੀ, ਕਸੋਵਡ-19 ਨੂਿੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖਣ, ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਫਾਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਸਜਹ ੇਉਪਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  
ਅਪਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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