
 
 

 

 

COVID-19 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਿਆ ਕ ਿੱ ਚ ਅਗਲੇ ਨੋਕਿਸ ਤਿੱ ਿ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ ਕਸਿੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਫਕੈਸਕਲਿੀਜ  

ਦੇ ਬੰ੍ਦ ਹਣੋ ਦੀ ਕਿਆਦ  ਧਾਈ ਗਈ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ, ਓਨਿੈਿੀਓ (27 ਿਾਿਚ, 2020) – ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬ੍ਕਲਿ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦ ੇਿਾਿਗ ਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਿਿਚਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸੁਿਿੱ ਕਿਆ ਲਈ, COVID-19 (ਸੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਿੋਿਣ ਕ ਿੱਚ ਿਦਦ ਲਈ, ਕਸਿੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਕਸਿੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ ਦੀਆਂ ਹੋਿ ਸਾਿੀਆਂ ਫੈਕਸਕਲਿੀਜ ਅਗਲੇ ਨੋਕਿਸ ਤਿੱਿ ਬੰ੍ਦ ਿਕਹਣਗੀਆਂ।   
 

ਕਸਿੀ ਫਕੈਸਕਲਿੀਜ ਦਾ ਬੰ੍ਦ ਹੋਣਾ 
 

ਕਸਿੀ ਹਾਲ, ਿੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਕਿਉਕਨਿੀ ਸੈਂਿਿ (Recreation and Community Centres) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਿੀ (Brampton Library) 

ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਿੇਤ ਕਸਿੀ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਫੈਕਸਕਲਿੀਜ, ਅਗਲੇ ਨੋਕਿਸ ਤਿੱਿ ਬੰ੍ਦ ਿਕਹਣਗੀਆਂ। 
 

ਕਸਿੀ ਹਾਲ ਕ ਿੇ 24-ਘੰਿੇ ਲੌਬ੍ੀ (ਐਲੀ ੇਿਿ, ਪ੍ਾਿਕਿੰਗ ਕਿਿਿ ਿਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਚੈੈੱਿ ਡਰੌਪ੍ ਬ੍ੌਿਸ ਦੇ ਿੋਲ) ਿੁਿੱ ਲਹੀ ਿਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ  ਾਿ- ਾਿ ਕਨਿੀਿਣ 

ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
 

ਕਸਿੀ  ਿੱਲੋਂ  ਸੰਚਾਕਲਤ ਿਾਿਜਿਿਿ 

 

ਕਸਿੀ  ਿੱਲੋਂ ਸੰਚਾਕਲਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸਾਿੇ ਿਾਿਜਿਿਿ, ਅਗਲੇ ਨੋਕਿਸ ਤਿੱਿ ਿਿੱਦ ਿਿ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਸਿੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਸਕਲਿੀਜ ਕ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਾਿੇ 

ਭਾਈਚਾਿਿ ਿਾਿਜਿਿਿ  ੀ ਅਗਲੇ ਨੋਕਿਸ ਤਿੱਿ ਿਿੱਦ ਿਿ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
 

ਿਿੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗੋਿਾਕਿੰਗ  

 

ਸਾਿੇ ਿੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਿਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਿਾਏ ਤੇ ਥਾਂ ਲੈ ਿੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਾਿੇ ਿਾਿਜਿਿਿ, ਅਗਲੇ ਨੋਕਿਸ ਤਿੱਿ ਿਿੱਦ ਿਿ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਿਾਏ ਦਾ ਪੈ੍ਸਾ 
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਿਾਕਤਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਜਿਹਾਂ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿ ੇਹੋਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਲਈ recconnects@brampton.ca ਤ ੇਸੰਪ੍ਿਿ ਿਿੋ। 
 

ਦ ਿਜੋ਼ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ 

 

ਕਸਿੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ ਦ ੇਪ੍ਿਫੌਿਕਿੰਗ ਆਿਿਸ ਥਾ ਾਂ (Performing Arts Venues) ਕ ਿੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਾਿੇ ਿਾਿਜਿਿਿ ਿਿੱਦ ਜਾਂ ਸਥਕਗਤ ਿਿ ਕਦਿੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਿਈ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਨਾਂ ਸਿੇਤ, ਬ੍ਾਿੀ ਦ ਿੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਿਸ 2019-2020 ਸੀਜਨ  ੀ ਿਿੱਦ ਜਾਂ ਸਥਕਗਤ ਿਿ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ 

ਹੈ। ਪ੍ਿਫੌਿਕਿੰਗ ਆਿਿਸ ਥਾ ਾਂ  ੀ ਅਗਲੇ ਨੋਕਿਸ ਤਿੱਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰ੍ਦ ਿਿ ਕਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  
  

ਹੋਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਲਈ, ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿ ੇwww.therosebrampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ boxoffice@brampton.ca ਤ ੇਿਿਿੇ ਬ੍ੌਿਸ ਆਕਫਸ (Box 

Office) ਨ ੰ  ਸੰਪ੍ਿਿ ਿਿੋ। 
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ਿਹਿੱਤ ਪ੍ ਿਣ ਸੇ ਾ ਾਂ 
 

ਫਾਇਿ ਐਡਂ ਐਿਿਜੈਂਸੀ ਸਿਕ ਕਸਜ (Fire and Emergency Services), ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ ਿਰਾਂਕਜ਼ਿ (Brampton Transit), ਿਰੈਕਫਿ ਸਿਕ ਕਸਜ (Traffic 

Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਿਸਿੈਂਿ (By-Law Enforcement), ਿੋਡ ਓਪ੍ਿੇਸ਼ਨਸ (Road Operations), ਪ੍ੀ.ਓ.ਏ. ਿੋਿਿਸ (POA 

Courts) ਅਤੇ ਕਸਕਿਓਕਿਿੀ ਸਿਕ ਕਸਜ (Security Services) ਸਿੇਤ, ਸਾਿੀਆਂ ਿਹਿੱਤ ਪ੍ ਿਣ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦ ੇਸਕਹਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਕਹਲਾਂ 
 ਾਂਗ ਹੀ ਜਾਿੀ ਿਕਹਣਗੀਆਂ।   
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ ਐਨੀਿਲ ਸ਼ੈਲਿਿ (Brampton Animal Shelter) ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰ੍ਦ ਹੈ। ਜਾਨ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਜਾਨ ਿਾਂ ਨ ੰ   ਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਦੀ 
ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ, ਕਸਿਫ਼ ਤੈਅ ਿੁਲਾਿਾਤ ਦੁਆਿਾ ਹੀ ਹੋ ੇਗੀ। 
 

ਿੋਿਿ ਐਡਕਿਕਨਸਿਰੇਸ਼ਨ (Court Administration) ਕ ਿੱ ਚ ਸੁਪ੍ਿ ਾਈਜਿ, ਕ ਧਾਕਨਿ ਸਿਾਂ ਸੀਿਾ ਾਂ ਦ ੇਿੁਤਾਬ੍ਿ, ਐਨਫੋਿਸਿੈਂਿ ਏਜੰਸੀਜ 

(Enforcement Agencies)  ਿੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਿੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਿੇਸ ਸ ੀਿਾਿ ਿਿਨ ਲਈ ਿੋਜ਼ਾਨਾ, ਿੁਝ ਘੰਕਿਆਂ ਲਈ ਆਕਫਸ ਕ ਿੱ ਚ ਿਕਹਣਗੇ। ਇਸ 

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੈਕਸਕਲਿੀ ਕ ਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦ ੇਿੁਿੱ ਿ ਦਿ ਾਜੇ ਤ ੇਇਿੱਿ ਡਰੌਪ੍ ਬ੍ੌਿਸ ਿਿੱ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈ੍ਣ ਤੇ ਇਹ, ਜਨਤਿ  ਿੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 

 ਾਲੀਆਂ ਅਿਜ਼ੀਆਂ ਲਈ  ੀ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ। 
 

ਸਾਡੇ ਿਿਿਚਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਦੀ ਸੁਿਿੱ ਕਿਆ ਕ ਿੱਚ ਿਦਦ ਲਈ ਕਸਿੀ, ਬ੍ਿੱਸਾਂ, ਫੈਕਸਕਲਿੀਜ ਅਤੇ ਿਿਿੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ ਅਤੇ 
ਸੀਿਾਂ ਦੀ  ਿੱਧ  ਾਿ ਸਫਾਈ ਿਿ ਾ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਗਾਣ  ਿੁਿਤ ਿਿ ਾ ਿਹੀ ਹੈ। 
 

COVID-19 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਿਆ ਕ ਿੱ ਚ ਐਿਿਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ 
 

24 ਿਾਿਚ, 2020 ਨ ੰ , ਕਸਿੀ ਿਾਉਂਕਸਲ ਦ ੇਨਾਲ ਿਸ਼ ਿਾ ਿਿਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਅਤੇ ਕਸਿੀ ਦੀ ਐਿਿਜੈਂਸੀ ਿੈਨੇਜਿੈਂਿ ਿੀਿ (Emergency 

Management Team) ਦੀ ਕਸਫਾਕਿਸ਼ ਤੇ, ਿੇਅਿ ਪੈ੍ਿਕਿਿ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਸਿੀ ਦ ੇਐਿਿਜੈਂਸੀ ਿੈਨੇਜਿੈਂਿ ਪ੍ਲਾਨ (Emergency Management 

Plan) ਦ ੇਿੁਤਾਬ੍ਿ, ਕਸਿੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ ਕ ਿੱਚ ਐਿਿਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ, COVID-19 ਦ ੇਅਸਿਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਿਣ ਕ ਿੱਚ 

ਿਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਿਾਿ ਾਈਆਂ ਕ ਿੱਚ ਲਚਿੀਲੇਪ੍ਣ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨ ੰ   ਧਾ ਿੇ, ਕਸਿੀ ਦ ੇਐਿਿਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਿਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਜਾਿੀ 
ਯਤਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਿਦਦ ਿਿੇਗੀ।  
 

ਕਸਿੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ, COVID-19 ਨ ੰ  ਗੰਭੀਿਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਿ ਪ੍ੀਲ ਪ੍ਬ੍ਕਲਿ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਿ ਿਹੀ ਹੈ। ਕਬ੍ਲਿੁਿੱ ਲ 

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਿੀ www.peelregion.ca/coronavirus ਤ ੇਉਪ੍ਬ੍ਲਧ ਹੈ। ਕਸਿੀ ਲਗਾਤਾਿ ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਕਨਿੀਿਣ ਿਿਦੀ ਿਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਿ 

ਜਾਣਿਾਿੀ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿੇਗੀ। ਅਿੱਪ੍ਡੇਿਸ ਲਈ, ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ। 
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ਿੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਿਿ 

ਿੋਕਨਿਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਿੋਆਿਡੀਨੇਿਿ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਿਕਿਉਕਨਿੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਿ 

ਸਿਰੈਿਕਜਿ ਿਕਿਉਕਨਿੇਸ਼ਨ  

ਕਸਿੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਿਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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