
 

 

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਈਸਟਰ  ੀਕੈਂਡ 2020 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (8 ਅਪਰੈਲ, 2020) – ਇਸ ਸਾਲ, ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ (Good Friday), ਸ਼ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, 10 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ (Easter 

Monday), ਸੋਮ ਾਰ, 13 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਹੈ। 
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ, COVID-19 

(ਸੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਨ ੂੰ  ਫ੍ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Recreation 

and Community Centres) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ੈਵਸਵਲਟੀਜ, 

ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।  
 

ਫ੍ਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ (Fire and Emergency Services), ਟਰੈਵਫ੍ਕ ਸਰਵ ਵਸਜ (Traffic Services), ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫ੍ੋਰਸਮੈਂਟ 

(By-Law Enforcement), ਰੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ (Road Operations), ਪੀ.ਓ.ਏ. ਕੋਰਟਸ (POA Courts) ਅਤੇ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਸਰਵ ਵਸਜ 

(Security Services) ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੀਆਂ।   
 

ਵਕਸੇ  ੀ ਸ ਾਲਾਂ ਲਈ ਵਨ ਾਸੀ, 311 ਤ ੇਜਾਂ 905.874.2000 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰੋਂ) ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 311 (Brampton 311) ਐਪ 

(ਜੋ ਐਪ ਸਟੋਰ (App Store) ਜਾਂ Google Play (ਗ ਗਲ ਪਲੇ) ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ 311@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ੍ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦ ੇਵਕਸੇ  ੀ ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਲਈ, 24/7 ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 
ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, COVID-19 ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਸ ਾਲ, ਵਜ ੇਂ ਟੈਕਸ ਸਥਵਗਤ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ੈਵਸਵਲਟੀਜ ਦੇ ਬ੍ੂੰਦ ਹੋਣ 

ਬ੍ਾਰੇ ਸ ਾਲ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ। 
 

COVID-19 ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਉਪਾਅ 

 

COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ ਅਵਜਹੇ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ , ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਵਹਣ 

ਲਈ ਵਧਆਨ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

• ਪੀਲ ਪਬ੍ਵਲਕ ਹੈਲਥ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਸਫ੍ਾਵਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਨ ਾਸੀ ਵਸਰਫ਼ ਇਕਿੱ ਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ 

ਜਾਣ। 
 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਸਾਰੇ 500+ ਪਾਰਕ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾ ਾਂ, ਵਬ੍ਨਾਂ ਜੂੰਜੀਰ ਬ੍ੂੰਨਹੇ  ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ, ਵਪਕਵਨਕ ਸ਼ੈਲਟਰ, 

ਆਉਟਡੋਰ ਸਪੋਰਟ ਫ੍ੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਵਫ੍ਟਨੈਸ ਉਪਕਰਨ (ਸਪੋਰਟਸ ਫ੍ੀਲਡਸ, ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਅਤੇ ਟੈਵਨਸ ਕੋਰਟਸ), ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਫ੍ੈਵਸਵਲਟੀਜ ਦ ੇਪਾਰਵਕੂੰਗ ਲੌਟਸ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬ੍ੂੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇ ਵਕ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 905.874.2111 

ਤ ੇਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ। 
 
 

mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

• ਹਾਲਾਂਵਕ ਟਰੇਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿ ਿੱ ਲਹੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ, ਵਫ੍ਰ  ੀ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦ ਵਜਆਂ (ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ 2.0 ਮੀਟਰ 

ਦ ਰ ਰਵਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟਰੇਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ੇਲਈ, ਇਿੱਥੇ (here) ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 
 

• ਪੂੰਜ ਜਾਂ  ਿੱਧ ਲੋਕ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚੋ – ਸ ਬ੍ੇ  ਿੱਲੋਂ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਂ ਵਸਵ ਲ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (Emergency 

Management and Civil Protection Act) ਦ ੇਅਧੀਨ, ਹ ਣ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਤ ੇਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਹੈ। 
 

• ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਰਤੇ ਗਏ ਫ੍ੇਸਮਾਸਕਾਂ, ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ  ਾਲੇ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ੍  ਸਤਾਂ ਨ ੂੰ , ਇਿੱਕ ਬ੍ੈਗ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਿ 

ਕੇ, ਕ ੜੇ ਵ ਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਟੋ। 
 

• ਹ ਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਜ ਰਮਾਨੇ ਰਿੱ ਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ $500 ਅਤੇ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 

$100,000 ਤਿੱਕ ਦਾ ਜ ਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇ ਵਕ ਕੋਈ ਇਸਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 311 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰਨ। 
 

• ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ ੇਹੋਣ  ਾਲੇ COVID-19 ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ  ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ਹ ਤ 

ਮ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਤਣਾਅ  ਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਸ ਟਾਸਕ ਫ੍ੋਰਵਸਜ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 

ਆਰਵਥਕ ਸਵਹਯੋਗ, ਬ੍ਜ਼ ਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ, ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਸਕ ਫ੍ੋਰਵਸਜ 

(Task Forces) ਬ੍ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.brampton.ca/covid19 ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।  
 

COVID-19 ਟਾਸਕ ਫ੍ਰੋਵਸਜ 

 

COVID-19 ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਪਰੋਟ ਟਾਸਕ ਫ੍ਰੋਸ: ਬ੍ਜ਼ ਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਰੋਸਰੀਜ ਜਾਂ ਦ ਾਈ ਲੈਣ ਵ ਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ, 311 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
covid19seniors@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਮਾਂ  ਿੱਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਲੂੰ ਬ੍ਾ  ੀਕੈਂਡ ਹੈ। ਆਉਣ  ਾਲੇ ਟੈਲੀ ਟਾਊਨ 

ਹਾਿੱਲਸ (Tele Town Halls)  ਾਸਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, 311 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ covid19seniors@brampton.ca 

ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ।   
 

COVID-19 ਸੋਸ਼ਲ ਸਪਰੋਟ ਟਾਸਕ ਫ੍ਰੋਸ: ਲੋਕਲ ਫ੍ ਡ ਬ੍ੈਂਕਸ ਨ ੂੰ  ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ  ੇਿੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਥੇ 
(here) ਡਰੌਪ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਫ੍ਾਰਮ (Social 

Support Online Form) ਭਰੋ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫ੍ੋਰਸ, ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਾਰਾ (anchor) ਫ੍ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਫੋ੍ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ311 ਤ ੇਫ੍ੋਨ ਕਰੋ। ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਵਰਤ  ਸੀਵਲਆਂ ਦੀ 
ਸ ਚੀ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ  ਸੀਵਲਆਂ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (click here)। ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ covid19support@brampton.ca 

ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
 

COVID-19 ਯ ਥ ਸਪਰੋਟ ਟਾਸਕ ਫ੍ਰੋਸ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨ ੂੰ , ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), COVID-19 ਯ ਥ ਸਪੋਰਟ ਟਾਸਕ 

ਫ੍ੋਰਸ (COVID-19 Youth Support Task Force) ਦ ੇਕੋ-ਚੇਅਰਸ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਵ ਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams) ਅਤੇ 
ਹਰਕੀਰਤ ਵਸੂੰਘ (Harkirat Singh) ਦ ੇਨਾਲ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ, COVID-19 ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ,  Instagram 

https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Featured%20Trails.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Featured%20Trails.aspx
http://www.brampton.ca/covid19
mailto:covid19seniors@brampton.ca
mailto:covid19seniors@brampton.ca
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=suIJsveh6kSUxTwJwlLhUWorl2N2_7hEuglfsGX0phdUNUFKODJXM1lJRUZYSkRPRkNHVThDRDJKSyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=suIJsveh6kSUxTwJwlLhUWorl2N2_7hEuglfsGX0phdUNUFKODJXM1lJRUZYSkRPRkNHVThDRDJKSyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=suIJsveh6kSUxTwJwlLhUWorl2N2_7hEuglfsGX0phdUNUFKODJXM1lJRUZYSkRPRkNHVThDRDJKSyQlQCN0PWcu
https://letsconnect.brampton.ca/essential-services
https://letsconnect.brampton.ca/essential-services
mailto:covid19support@brampton.ca


 

 

(ਇੂੰਸਟਾਗਰਾਮ) ਲਾਈ  ਚੈਟ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 11 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਦ ਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1  ਜੇ, ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ Instagram ਪਰੋਫ੍ਾਈਲ 

(@patrickbrownont) ਤ ੇਲਾਈ  ਚੈਟ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ। ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ covid19youth@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ 

ਕਰੋ।   
 

COVID-19 ਇਕਨੋੋਵਮਕ ਸਪਰੋਟ ਟਾਸਕ ਫ੍ਰੋਸ: ਇਹ ਟਾਸਕ ਫ੍ੋਰਸ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ 
ਤ ੇCOVID-19 ਦਾ ਆਰਵਥਕ ਅਸਰ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 311 ਤੇ ਫੋ੍ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
covid19business@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ (Brampton Transit), ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਨ ੂੰ  ਕ ਝ ਰ ਟਾਂ ਦ ੇਰਿੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਤ ਾਰ ਦ ੇਘਟਾਏ ਗਏ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗੀ। ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ 
ਨ ੂੰ  ਇਹ,  ਧਾਈ ਹੋਈ ਐਤ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ( ਿੱ ਧ ਵ ਅਸਤ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਸ ੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦ ੇਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡਸ (Peak Periods) ਦ ੇਦੌਰਾਨ  ਾਧ  ਵਟਰਿੱ ਪਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਵਨਯਵਮਤ ਐਤ ਾਰ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ) ਤ ੇਚਿੱ ਲੇਗੀ। ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵ ਿੇ, ਗਾਹਕ ਸੇ ਾ (Customer Service) ਕਾਉਂਟਰ, ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਵਹਣਗੇ। 
  

COVID-19 ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਸੇ ਾ ਦੇ ਵਰਹਾ 
ਹੈ, ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਕ ਝ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਸੇ ਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ਝ ਰ ਟਾਂ ਤ ੇਰਿੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇ ਾ ਵ ਿੱ ਚ 

ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਲਈ, www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ।    
 

 ਿੱਧ  ਾਰ ਸਫ੍ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਪਵਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾ ੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੂੰਪਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ  ੇਲੇ ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਵ ਿੱਚ ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਫ੍ੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾ ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ ੂੰ ਵਝਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਸ ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ  ਾਈਪਸ ਵਜਹੇ, ਿ ਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ  ਾਰ- ਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ। 
 

ਰ ਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵਡਊਲ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 905.874.2999 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵ ਿੱਚ ਅਗਲੀ 
ਬ੍ਿੱਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ੍ੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਵਡ ਾਈਸ ਤੋਂ nextride.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। ਵਟਰਿੱ ਪ ਪਲਾਵਨੂੰ ਗ ਦ ੇਹੋਰ 

ਟ ਲਸ ਲਈ, www.triplinx.ca ਤ ੇਜਾਂ Google Maps (ਗ ਗਲ ਮੈਪਸ) ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 

 

ਸਾਰੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਵਮੂੰਗ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਰਿੱਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੈਵਡਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਿਾਵਤਆਂ ਵ ਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ recconnects@brampton.ca ਤ ੇਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਬ੍ਿੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨਪਰਚਾ ਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ, ਇਸ  ਾਸਤੇ ਵਪਰੂੰ ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਐਕਟੀਵ ਟੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ ਰਚ ਅਲ 

ਪਰੋਗਰਾਵਮੂੰਗ ਵ ਕਲਪ, www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।   
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਬ੍ੂੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ੀਕੈਂਡ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਲਈ, 

ਸਟਰੀਵਮੂੰਗ ਵਫ੍ਲਮਾਂ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਵਮਊਵਜਕ ਸ ਣ ੋਜਾਂ ਈਬ੍ ਿੱ ਕ (eBook) ਪੜਹੋ! ਸਾਡੇ ਵਡਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.bramptonlibrary.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ info@bramlib.on.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵ ਵਸਜ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ (Brampton Animal Shelter), ਗ ਿੱ ਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ, ਐਤ ਾਰ, 12 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਮੂੰਡੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ੂੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੈਲਟਰ, 

ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 11 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ , ਵਸਰਫ਼ ਤੈਅ ਮ ਲਾਕਾਤ ਦ ਆਰਾ ਹੀ, ਗ ਆਚ ੇਜਾਨ ਰਾਂ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਸ ੇਰੇ 9  ਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ 12  ਜੇ ਤਿੱਕ ਿ ਿੱ ਲਹਾ 
ਰਹੇਗਾ।  
 

ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ (Animal Control), ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ਿੱ ਕਰ ਾਰ, ਸ ੇਰੇ 7  ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10  ਜੇ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਅਤੇ ਐਤ ਾਰ ਅਤੇ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ  ਾਲੇ 

ਵਦਨਾਂ ਨ ੂੰ , ਸ ੇਰੇ 8  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30  ਜੇ ਤਿੱਕ ਚਾਲ  ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਵਧਤ ਕਾਲਾਂ ਦ ੇਹੀ ਜ ਾਬ੍ ਦੇਣਗੇ: 
 

• ਬ੍ੀਮਾਰ/ਜ਼ਿਮੀ/ਵਹੂੰ ਸਕ ਘਰੇਲ  ਜਾਨ ਰ ਜਾਂ ਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨ ਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਵਹੂੰ ਸਕ ਜਾਨ ਰ 

• ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਵਨਿੱਕਲੇ ਕ ਿੱ ਤੇ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਚਾਉਣਾ 
• ਕ ਿੱ ਤੇ ਦ ੇਕਿੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂਚ 

• ਬ੍ੂੰਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਿੇ ਅ ਾਰਾ ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

• ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਰ ਦਾ ਵਪਕ ਅਿੱਪ 

 

ਇਹਨਾਂ ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਐਨੀਮਲ ਕੂੰਟਰੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ ਾਬ੍ ਦੇ ੇਗਾ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ  

ਮੋਵਨਕਾ ਦ ਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ੍ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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