
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ  

ਹੌਲੀ-ਹਲੌੀ ਅਤ ੇਿਰੱੁਸਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸ਼ਸਹਰ ਨ ੂੰ  ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਿਹੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਦੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਮਾਰਿ, 2022) – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਤੇ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿਹੱ ਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਿਟਾਫ ਹੌਲੀ-ਹਲੌੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਿਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਿ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ 

ਸਿਟੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਸਵਡ-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Mandatory Mask By-law) ਸਵੱਿ ਿੂੰ ਸ਼ੋਿਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਿੋਮਵਾਰ, 21 ਮਾਰਿ, 2022 ਨ ੂੰ  ਐਕਿਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਜਹਾ, ਇਿੇ ਤਾਰੀਿ ਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੈਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵੱਿ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ 

ਦੀਆਂ ਪਰਸੋਵੂੰ ਿੀਅਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿ ਬ੍ ੇਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਿੋਣਵੀਆਂ ਿੈਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵੱਿ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਜਵੇਂ ਪਬ੍ਸਲਕ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਟਰਮੀਨਲਿ, ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਿੈਸਟੂੰਗਾਂ, ਲੌਂ ਗ-

ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਿ ਅਤੇ ਕੋਂਗਰੀਗੇਟ ਕੇਅਰ ਿੈਸਟੂੰਗਾਂ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਿੈਸਟੂੰਗਾਂ 
ਸਵੱਿ ਵੀ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਿਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਜੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਰਾ ਢਕਣਾ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Mandatory Face Mask By-law) ਹੇਠ, ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਿਣ ਵਾਿਤੇ, 

ਿਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਪਬ੍ਸਲਕ ਥਾਵਾਂ ਸਵਿ ੇਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੀ। ਿੂੰ ਸ਼ੋਿਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਇਹ 1 ਅਪਰਲੈ, 2022 ਨ ੂੰ  ਐਕਿਪਾਇਰ ਹੋਣਾ 
ਿੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ 

ਿ ਬ੍ੇ ਦੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਿ (Province’s regulations) ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਬੱ੍ਿਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ 

ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਸਵਿ,ੇ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਹਨਾਂ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਠੋਿ ਿਤਹਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ ੂੰ ਸਿਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।      

ਿੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟਿ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter ਤੇ @bramptontransit ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋੱ ਕਰੋ। ਿਵਾਲ ਸਿੱਿ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਜ਼ਟ 

ਦੇ ਿੂੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਨ ੂੰ , 905.874.2999 ਤੇ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

21 ਮਾਰਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਵੱਿ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ ੋਸਵਅਕਤੀ, 
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਿੀਸਲਟੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਿਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Flaws%2Fregulation%2F200364&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5NyHPWjTOrkZngVhDI7pU6qhB%2Fm9Nb7l8F8QL2MfYdM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Flaws%2Fregulation%2F200364&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5NyHPWjTOrkZngVhDI7pU6qhB%2Fm9Nb7l8F8QL2MfYdM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MBL8vEBj79iV9WHFS%2BDLExcykSKj0deArNInUSF52UU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=liiq86shnkcrEV8CC3JvhRDnkLV9%2FsWO3CfEIfNQJ14%3D&reserved=0


 

 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਵਿ,ੇ ਕੈਪਸੇਿਟੀ ਿੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੈਿੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਬ੍ ਤ ਿਬ੍ੂੰਿੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ , ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪਰੋਸਵੂੰ ਿੀਅਲ ਸਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਕਿਾਰਤਾ ਸਵੱਿ ਹਟਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ, ਰਸਜਿਟਰਡ ਅਤੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ (ਸਬ੍ਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕੀਤੇ) ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ ਲਈ ਿਹੱ ਲੇ ਹਨ। 
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਵਿ ੇਆਉਣ ਵਾਿਤੇ, ਪ ਰਵ-ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਸਵਜੀਟਰ), 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਿ ਸਵੱਿ ਆਪਣੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਰੀਦ ਲੈਣ ਸਕਉਂਸਕ ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਆਓ, ਪਸਹਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਹਨ।  

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ provincial ਨਿਯਮਾਾਂ ਿ ੂੰ  ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨ ਿੱਚ ਹਟਾ ਨਦਿੱਤਾ ਨਿਆ ਹੈ। 

 

ਉਪਲਬ੍ਿ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/registerforprograms ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਿੈਂਟਰ ਸਵਿ ੇਜਾ ਕ ੇਰਸਜਿਟਰ ਕਰੋ। 

ਡਲੈੀਗਸ਼ੇਨਿ 

ਬ੍ੁੱ ਿਵਾਰ, 30 ਮਾਰਿ, 2022 ਤੱਕ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਮੀਸਟੂੰਗਾਂ ਲਈ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਿ ਸਰਮੋਟ ਹੀ ਰਸਹਣਗੇ। 30 ਮਾਰਿ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਸਵਅਕਤੀਗਤ 

ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਮੋਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਦ ਵੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਰਹੇਗੀ। 

ਸਿਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੀਸਟੂੰਗ ਸ਼ੈਸਡਊਲ, ਇੱਥੇ (here) ਦੇਸਿਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਕਸੋਵਡ-19 ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫਸੈਿਸਲਟੀਜ ਿਮੇਤ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਿੀਸਲਟੀਜ ਸਵੱਿ ਦਾਿਲ ਹਣੋ ਵਾਿਤੇ ਪਰੀ-ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਸਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬ੍ੀਮਾਰ ਮਸਹਿ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵੱਿ ਹੀ ਰਸਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ। 

ਸਿਟੀ, ਕਸੋਵਡ-19 (COVID-19) ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਿਣ, ਿੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਫਾਈ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਮਾਿਕ ਪਸਹਨਣ 

ਸਜਹ ੇਉਪਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਿੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 

ਿੁਰੱਸਿਆ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬ੍ੀਮਾਰ ਹਣੋ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵੱਿ ਹੀ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਲਈ, ਵਕੈਿੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ ਿਟਰ ਡੋਜ 

ਲਗਵਾਉਣ। ਕੋਸਵਡ-19 ਵਕੈਿੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਸਬ੍ਲਕੁੱ ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿ ਬ੍ੇ ਦੇ ਵੈਕਿੀਨ ਪੋਰਟਲ (vaccine portal) ਤੇ ਜਾਓ।   
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ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਿਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://www.brampton.ca/en/city-hall/meetings-agendas/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/city-hall/meetings-agendas/Pages/Welcome.aspx
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%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NI1OTGo0Ph0ps9mJ%2FXzM%2B9r2j%2F%2Fqi9GNxiCKmWksTrU%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%7C51a52769c78c4742027208da091e6e75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637832323551600778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NI1OTGo0Ph0ps9mJ%2FXzM%2B9r2j%2F%2Fqi9GNxiCKmWksTrU%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

