
 

 
 

 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਗਰਮੀ ਤੋਂ  
ਰਾਹਤ ਦਣੇ ਵਾਿਤ ੇਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਣੇ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਖ੍ਹਲੋੀਆ ਂ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਜ ਨ, 2022) – ਅੱਜ, 21 ਜ ਨ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਲਈ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਵੱਲੋਂ ਕੱਲਹ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਿਤਾਵਨੀ (Heat Warning) ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ 
ਹੈ। 

ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਨਯਸਮਤ ਕਾਰਜ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪਬ੍ਸਲਕ ਪਹੁੂੰ ਿ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬ੍ਲਸ ੂੰਗਾਂ (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਿੈਂਟਰ (Brampton Civic 

Centre), ਸਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall), ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ) ਸਵਖ੍ ੇਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖ੍ਹੋਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਿਟੀ ਦੇ ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈ  ਦਾ ਿਮਾਂ ਿਵੇਰ ੇ9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜ ੇਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਠੀਕ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਸਿੂੰਗਕ ਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) 

ਸਵਖ੍ ੇਵੇਸ ੂੰਗ ਪ ਲ ਦਾ ਿਮਾਂ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜ ੇਤੱਕ ਹੈ। ਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ੍ ੋ(Locations here)। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬ੍ਿਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਲਖ੍ ੇਿੁਝਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾ ਿਕਦੇ ਹਨ: 

  

ਆਉਟ ਰੋ ਗਤੀਸਵਧੀ ਿੀਸਮਤ ਕਰ ੋ

ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਆਉਟ ੋਰ ਗਤੀਸਵਧੀ ਨ ੂੰ  ਿੀਸਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਲੋਕ, ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਸਹਣ, 

ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੂੰ ੀਸ਼ਨ  ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਖ੍ੇਤਰਾਂ ਸਵੱਿ ਰਸਹਣ।  

ਜਖੋ੍ਮ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ  
ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ੍ਸਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਖ੍ਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਖ੍ਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਵਰਿੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ 

ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਿਤਾਂ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਿਾਲ ਪੁੱ ਛਦੇ ਰਸਹਣ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖ੍ਆਲ ਸਵੱਿ ਕਮਜੋਰ ਹਨ।  
 

ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ 

ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੂੰ  ਾ ਰੱਖ੍ਣ ਸਵੱਿ ਮਦਦ ਲਈ ਿੁਝਾਅ: 

• ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨ ੋਰ ਹੀ ਰੱਖ੍ ੋਅਤੇ ਗਰਮੀ ਸਵੱਿ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘੁੂੰ ਮਾਉਣ ਸਲਜਾਂਦੇ ਿਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂੰਜੀਰ ਫੜ੍ਹ ਕ ੇਰੱਖ੍ ੋ– ਜੇਕਰ 

ਪਗ ੂੰ ੀ (ਪਵੇਮੈਂਟ) ਇੂੰਨੀ ਸਜਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਸਕ ਨੂੰ ਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ੍ ੇਜਾ ਿਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਗੇ ਪੂੰ ਸਜਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਹੁਤ ਸਜਆਦਾ 
ਗਰਮ ਹੈ। 

• ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰਾ ਤਾਜਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਓ 

• ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਸਵੱਿ ਪ ਰੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵੱਿ ਹਵਾ ਦਾ ਿੂੰਿਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ

• ਧੁੱ ਪ ਸਵੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਮਾਂ ਿੀਸਮਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਛਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋ

ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਸਵੱਿ, ਬੱ੍ਸਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਹਨਾਂ ਸਵੱਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱ ੋ। 
 

https://www.brampton.ca/en/residents/recreation/programs-activities/pages/spray-pads-and-wading-pools.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/recreation/programs-activities/pages/spray-pads-and-wading-pools.aspx


 

 

ਪਾਣੀ ਸਵੱਿ ਿਰੱੁਸਖ੍ਅਤ ਰਹ ੋ 

ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਿੁਰੱਸਖ੍ਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਕਰਨ: 

• ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਿਪਾਿ, ਛੋਟੇ ਬੱ੍ਸਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਿ ਸਵੱਿ ਰੱਖ੍ ੋ

• ਕਦ ੇਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਨਾ ਕਰ ੋ

• ਬ੍ੈਕਯਾਰ  ਪ ਲਿ ਦੇ ਿਾਰ ੇਿਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵਾੜ੍ ਲਗਾ ਕ,ੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਿੀਸਮਤ ਅਤੇ ਸਨਯੂੰਤਸਰਤ ਕਰ ੋ

• ਪ ਲ ਖ੍ੇਤਰ ਸਵੱਿ ਜਾਂ ਬ੍ੀਿ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱ੍ਸਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਪਸਹਨਾਓ 

• ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਲਾਈਫਗਾਰ -ਸਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ੀਿ ਅਤੇ ਪ ਲਿ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰ ੋ

• ਸਬ੍ਨਾਂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੇਸ ੂੰਗ ਪ ਲਿ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਾਲਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਖ੍ਾਲੀ ਕਰ,ੋ ਜਕੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਾ ਪ ਲ ਜਾਂ ਕੌਟੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਸਕ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਲਾਈਫਿੇਸਵੂੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖ੍ਣ 

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਖ੍ਆ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਅਤੇ www.peelregion.ca ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਮੀ ੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਿਰਲ ਮੀ ੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 

https://www.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C7fefec23b8d04368a96b08da433fa020%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637896237791908666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lhtuc5jdqf4ULBHLAM67Cq7qXyiZugNaUZTn32X9DVw%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

