
 

 

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਬ੍ਸੰਤ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (30 ਅਪਰੈਲ, 2020) – ਗਰਮੀ  ਧਣ  ਾਲੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ COVID-

19 (ਸੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਸਮਝਣ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ COVID-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, 

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਵਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰਸ ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) ਹੇਠ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ 

ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ $500 ਦਾ ਅਤੇ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ $100,000 ਤਿੱਕ ਦਾ ਜ ਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਂ ਵਸਵ ਲ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 

(ਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ.) (Emergency Management and Civil Protection Act) (EMCPA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ ਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਬ੍ਸੰਤ ਰ ਿੱ ਤ ਵ ਿੱ ਚ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗਰੈਾਜ ਸਲੇਸ 

ਸਾਲ ਦ ੇਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਨ ਾਸੀ ਬ੍ਸੰਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰਾਜ ਸੇਲਸ (ਰਿੱਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵ ਕਰੀ) ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. (EMPCA) ਅਧੀਨ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੈਰਾਜ ਸੇਲਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 

ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰਾਜ ਸੇਲਸ ਵ ਿੱ ਚ,  ਰਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨ ੰ  ਛ ਹਣਾ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਸਤਹਾ ਾਂ ਤ ੇCOVID-19 ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬ੍ਹ ਤ  ਿੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਗੈਰਾਜ ਸੇਲਸ ਨ ੰ  ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕਿੱ ਠੇ 

ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ  ੀ ਗੈਰਾਜ ਸੇਲਸ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਉਲੰਘਣਾ ਤ ੇਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰਨਗੇ, ਵਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਜ ਰਮਾਨਾ  ੀ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਪਵਰ ਾਰ, ਕ ੜ੍ੇ ਦ ੇਦ ੋ ਾਧ  ਬ੍ੈਗ, ਕ ੜ੍ਾ ਟੈਗਸ ਦ ੇਵਬ੍ਨਾਂ, ਕ ੜ੍ਾ ਚ ਿੱ ਕਣ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਹ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕ ੜ੍ਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
 ੀ ਉਸਨ ੰ  ਬ੍ੈਗਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਸਟਾਫ਼,  ਿੱ ਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦ ੋ ਾਧ  ਬ੍ੈਗ ਹੀ ਵਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜਹਨਾਂ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ੈਗ ਟੈਗਸ 

ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਹੀ ਰਿੱਖਣ।  

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾ  ਿੱਡੀਆਂ  ਸਤਾਂ, ਜੋ ਕ ੜ੍ੇ ਦ ੇਡਿੱਬ੍ੇ ਜਾਂ ਕ ੜ੍ੇ ਦੇ ਬ੍ੈਗਸ ਵ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ 
ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 

• ਪਗਡੰਡੀ ਦ ੇਵਕਨਾਰੇ ਤ;ੇ 

• ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ/ਕੋਂਡੋਵਮਵਨਅਮਸ ਵ ਿੱ ਚ; ਜਾਂ 
• ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਸੈਂਟਰਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.) (Community Recycling Centres) (CRCs) ਤ ੇਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।  

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰ੍ਧੀ ਹੋਰ ਕ ੜ੍ਾ (other home healthcare 

waste), ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਸ ਿੱ ਟ ਕੇ, ਕ ੜ੍ੇ ਵ ਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਟਣ। 
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ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਡਾਇਵਬ੍ਟੀਜ ਕੈਨੇਡਾ (Diabetes Canada) ਦ ੇਡਿੱ ਵਬ੍ਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਰੀਟੇਬ੍ਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਡਰੌਪ ਔਫ 

ਡਿੱ ਵਬ੍ਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ  ੀ ਦਾਨ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪ ਰੇ ਪੀਲ (Peel) ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤਿੱਕ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਥੋਂ ਵਲਜਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ  ੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦ ੇਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. (Peel CRC) ਵ ਖੇ  ੀ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਬ੍ਹ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ  ੇਵਕ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਤ ਰੰਤ  ਸਤਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪ ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ੇਕਾਰ  ਸਤਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. 
ਵ ਖੇ ਵਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ, ਵਨਪਟਾਰਾ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ  ੇਲੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦ ੇਸੀ.ਆਰ.ਸੀ., ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ  ਸਤਾਂ, ਟਾਇਰ,  ਿੱਡੇ ਉਪਕਰਨ (ਵਜ ੇਂ ਸਟੋ , ਵਫਰਜ ਅਤੇ ਵਡਸ਼ ਾਸ਼ਰ) ਜਾਂ ਬ੍ਹ ਤ  ਿੱਡੀਆਂ  ਸਤਾਂ 
ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ, ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਵ ਖੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸੀਵਮਤ ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਮ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦ ੇਮ ਕਾਬ੍ਲੇ  ਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ 

ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵਬ੍ਲਕ ਿੱ ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ peelregion.ca/waste/community-recycling-centres ਦੇਖਣ। 

ਪਾਰਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਚਰੈੀ ਦ ੇਫ ਿੱ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਦਖੇਣ ਜਾਣਾ 
ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤ ੇਪਾਬੰ੍ਦੀ ਹੈ:  

• ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾ ਾਂ;  
• ਵਬ੍ਨਾਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰ੍ਨਹੇ  ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ (ਡੌਗ ਪਾਰਕ); 

• ਵਪਕਵਨਕ ਸ਼ੈਲਟਰ; 

• ਆਉਟਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਵਫਟਨੈਸ ਉਪਕਰਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡਸ, ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਅਤੇ 
ਟੈਵਨਸ ਕੋਰਟਸ;  

• ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ; ਅਤੇ  
• ਪਾਰਵਕੰਗ ਲੌਟਸ। 

ਚੈਰੀ ਦ ੇਫ ਿੱ ਲਾਂ ਦ ੇਵਖੜ੍ਨ ਦ ੇਇਸ ਸੀਜਨ ਵ ਿੱਚ, ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ 

ਨਾ ਹੋਣ। COVID-19 ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਬੰ੍ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਵਜਹੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਸਟੀ, ਚੈਰੀ ਦ ੇਫ ਿੱ ਲਾਂ ਦ ੇਵਖੜ੍ਨ ਦੀ 
 ੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਨ ਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।   

ਬ੍ਕੈਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰਗੋਰਾਮ  

ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਵਜਹੇ ਉਪਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਵਸਟੀ ਦਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Backyard Garden Program) ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਖ ਦ ਦ ੇਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਬ੍ਜ਼ੀਆਂ ਆਵਦ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਉੱਗੀਆਂ ਸਬ੍ਜ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVPAX6lCR-2B2PBWzmGiRFLnootQNg3vsYWLjWhGgd7z-2BathePdpDKMITkLv8qDS0GSNzYnCiAW3UDGGG8Hv5u3Fc-3DKbLk_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrwsBbM5Kft-2FhH9pgVVi33sMi6KKl3zl4csEsPGndAcavPb0cAv8EFhLqkBHFzpDiUaGD5XdmcmXYKUCShZwldAPNkvK6DT7wDbQw88G-2F-2Fp3psXNohNix-2B-2F8Hn7c00a5e4I9mpaw2pLXOGUrGlwoT-2BEfI8ijV85IUqIN-2B2UW3UzSvjp292lODr8p6nrzFEJo5I3rhPAyezqqjM7CV3Ur-2F7PfM1k3sDthSHzyZBGiW3TdP6-2F5jBdiLbXHq6yznKiidE-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7Cc001c3ffd18a452a629d08d7ed4b6912%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637238780454106685&sdata=dVdBfV9a1t4%2FpvLgMVseeBBGHFx00qmYRy2NcDGgEgo%3D&reserved=0


 

 

ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਭੋਜਨ, ਲੋੜ੍ ੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਭਾਗਾਂ ਵ ਿੱਚ  ੰਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ 
ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਬ੍ੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 
 

ਵਨ ਾਸੀ BramptonGreenCity@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮ ਫ਼ਤ ਸਮਾਨ (ਵਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ੀਜ) ਮੰਗ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 
 ੈਬ੍ਸਾਈਟ www.brampton.ca/parks ਤ ੇਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਟਊਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸ ਝਾਅ  ੀ ਸਾਂਝ ੇਕੀਤੇ ਹਨ ਵਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ੇ। 

ਨ ੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਡੀਕ ਸ ਚੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਜੋ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਬ੍ੀਜ ਅਤੇ ਵਮਿੱਟੀ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  bramptongreencity@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), 4 ਮਈ ਨ ੰ  ਦ ਪਵਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30  ਜੇ, ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਮਾਹਰ, ਫਰੈਂਕ ਫੈਰਵਜਨੀ “ਫਰੈਂਕੀ ਫਲਾ ਰਸ” (Frank 

Ferragine) (“Frankie Flowers”) ਅਤੇ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਚੇਅਰ ਅਤੇ  ਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6 ਦ ੇਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਡਗ ਵ ਲਹੈਨਸ 

(Doug Whillans), ਦ ੇਨਾਲ, Instagram Live (ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਲਾਈ ) ਚੈਟ (@patrickbrownont) ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  
ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸ ਝਾਅ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ, ਚੈਟ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐਟ ਹੋਮ  

ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ, ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਿੱਕ ਬੰ੍ਦ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton Recreation) ਨੇ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਐਟ ਹੋਮ (Recreation at Home) ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਆਭਾਸੀ ( ਰਚ ਅਲ) ਪਰੋਗਰਾਵਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ ੀਡੀਓ ਅਤੇ 
ਵਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਟਊਟੋਰੀਅਲਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਾਸੀ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਮਨਪਰਚਾ ਾ ਕਰ 
ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ੇ ਰਵਹ ਸਕਣ। ਵਤੰਨ ਖੇਤਰਾਂ:  ਰਚ ਅਲ ਵਫਟਨੈਸ (Virtual Fitness), ਐਡ ੈਂਚਰਸ ਐਟ ਹੋਮ ਇਨ ਆਰਟਸ ਐਡਂ 

ਕਰਾਫਟਸ (Adventures at Home in Arts and Crafts) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਡਜੀਟਲ ਕੈਫੇ (Senior’s Digital Café) ਵ ਿੱਚ, ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ 
ਰ ਚੀਆਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਡਜੀਟਲ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਲਈ www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਜਾਓ। ਨ ੀਂ ਸਮਿੱਗਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 
ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕ COVID-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਸਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 

www.brampton.ca/COVID19 ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ @CityBrampton ਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤ ੇਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਵਨਕਾ ਦ ਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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