
 

 

Araw ng Canada 2020 sa Brampton sa panahon ng COVID-19 pandemic 

BRAMPTON, ON (Hunyo 25, 2020) – Sa taon na ito, ang Araw ng Canada ay magaganap sa 
Miyerkules, Hulyo 1. 

May patnubay ng Peel Public Health at para sa kaligtasan ng ating mga residente at mga empleyado, 
ang City Hall at iba pang mga pasilidad ng Lungsod ng Brampton, kabilang ang mga Sentrong 
Panlibangan at Sentro ng Komunidad at mga sangay ng Brampton Library, ay mananatiling sarado 
hanggang sa karagdagang abiso para makatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19.  
 
Ang lahat ng kritikal na mga serbisyo, kabilang ang Fire and Emergency Services, Traffic Services, By-
Law Enforcement, Road Operations at Security Services ay patuloy na tatakbo tulad nang dati para 
suportahan ang komunidad. 
 
Maaaring tumawag ang mga residente sa 311 o 905.874.2000 (labas ng Brampton), gamitin ang 
Brampton 311 app (available sa App Store o Google Play) o bisitahin ang www.311brampton.ca o mag-
email sa 311@brampton.ca para sa anumang mga tanong. Available kami 24/7 para sa anumang mga 
usapin sa Lungsod ng Brampton o sa Rehiyon ng Peel, kabilang ang mga tanong kaugnay ng COVID-
19 tulad ng mga pangkaligtasang pamamaraan sa mga parke, paglayo mula sa iba at mga pagsasara 
ng mga pasilidad. Bisitahin ang www.brampton.ca/covid19 para sa karagdagang impormasyon. 

Ipagdiwang ang Araw ng Canada – online! 

Para makatulong sa mga Bramptonian sa pagdiriwang ng Araw ng Canada mula sa kanilang mga 
bahay, dinala ng Lungsod ang pagdiriwang online sa www.brampton.ca/canadaday. Mula sa tanghali 
hanggang 10 PM sa Hulyo 1, ang mga residente ay makapag-enjoy ng mga aktibidad na nakakabuti sa 
pamilya, mga virtual firework, mga performance mula sa mga lokal na artist at JUNO award-winning 
performer na Walk Off The Earth, at marami pa. 

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.brampton.ca/canadaday. 

Kaligtasan sa mga firework 

Ang Araw ng Canada ay isa sa apat na holiday kada taon nang ang mga irework na maikli  ang range 
ay pinapayagan sa pribadong propyedad, nang hindi na kailangang ang permit, sa Brampton. Sa ilalim 
ng ordinansa, pinapayagan din ang mga firework sa Victoria Day, Diali at Bisperas ng Bagong Taon.  
Ang mga firework na maikli ang range ay ang mga firework na bibiyahe na mas mababa sa tatlong 
metro (10 piye) kapag i-set off (hal., mga fountain, mga gulong, mga ground spinner, mga sparkler). Ang 
lahat ng iba pang mga firework na parang rocket ay ipinagbabawal sa Brampton. Pinaalalahanan ng 
Lungsod ang mga residente na ang mga firework ay hindi pwede sa kalye, mga bangketa, sa loob ng 
mga parke ng Lungsod o sa propyedad ng munisipyo o paaralan. 
 
Kapag gagamit ng mga short-range firework sa pribadong ari-arian, kailangang sundin ng mga residente 
itong mga pangkaligtasang pag-iingat: 
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• Punuin ang isang sisidlan ng tubig at isang host line na puno ng tubig para apulain ang mga 
firework 
  

• Huwag na huwag sindihan ang firework o hawakan ang sinindihang firework sa inyong kamay, 
maliban sa sparkler 
  

• Huwag na huwag itapon o itutok ang fireworks sa ibang mga tao. 
  

• Matapos gamitin ang sparklers, ilagay ang mga ito sa isang lalagyan ng tubig na ganap na 
pinalamig bago itapon. 
  

• Hayaan ang lahat ng firework na ganap na lumamig bago itapon. 

Sensitibo sa mga firework ang mga alagang hayop, at pinaalalahanan ang bawat isa na panatilihing 
ligtas ang kanilang mga alagang hayop kung ang mga firework ay puputok sa kanilang kalapit-bahayan. 
Pinapayuhan ng Brampton Animal Services ang mga residente na ilabas ang kanilang aso para sa 
pahinga sa banyo bago magtakip-silim, kapag maaaring takot sila sa mga firework, at tiyakin na ang 
kanilang alagang hayop ay nasa loob at secure sa gabi. 

Bawat taon, ang mga fireworks vendor ay kinakailangang sasailalim sa pagsasanay ng Lungsod bago 
sila malisensyahan na magbenta ng fireworks. Sa taon na ito, walang idadaos na mga pagsasanay at 
walang iiisyung mga lisensya. Kung makakakita ang mga residente ng mga firework na ibinibenta sa 
mga tindahan o saan pa man sa Brampton, hinihiling sila na magsumbong sa Service Brampton sa 
pamamagitan ng Brampton 311 mobile app, online, o sa pamamagitan ng pagtawag sa 311. Hinihiling 
din ang mga residente na makipag-ugnayan sa Service Brampton kung nag-aalala tungkol sa paggamit 
ng ipinagbabawal na mga firework, o pagtitipon ng publiko na higit sa sampung tao dahil sa COVID-19. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kasalukuyang mga patnubay na pangkalusugan at 
pangkaligtasan sa panahon ng COVID-19, bisitahin ang www.peelregion.ca/coronavirus. 

Brampton Transit 

Tatakbo ang Brampton Transit sa iskedyul sa Linggo/Holiday sa Araw ng Canada. 

Ang mga counter ng Customer Service sa mga terminal ay sarado. Ang mga oras ng gusali ng terminal 
sa Bramalea, Brampton Gateway at Downtown Terminals ay 6 AM hanggang 9 PM. Bukas ang Contact 
Centre at pwedeng makatulong mula 9 AM hanggang 6 PM sa 905.874.2999. 

Ang dinagdagang iskedyul ng paglilinis at pag-sanitize ay nananatiling ginagawa. Layunin ng Brampton 
Transit na i-disinfect ang mga bus, kabilang ang lahat ng matitigas na ibabaw, mga compartment  at 
upuan ng operator kada 48 oras. Ang mga bus ay kasalukuyang sina-sanitize kada 24 oras. Ang mga 
pasilidad at mga terminal na may matitigas na mga ibabaw ay pinupunasan at sina-sanitize araw-araw. 
Hinihikayat ang mga sumasakay na magdala ng kanilang sariling personal na disinfectant kapag 
nagbibiyahe, tulad ng hand sanitizer o wipes, at madalas na hugasan ang kanilang mga kamay. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7Ce755d298ad5f4ca0786308d7f3550681%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637245418809643166&sdata=HfptdUpApuw8cGbVE%2Bm1qql3DloDT0Xy0o%2FI%2FPHvuuQ%3D&reserved=0
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Simula Huwebes, Hulyo 2, ibabalik na ang bayad sa pamasahe at pagsakay sa harap. Kasunod ng 
mahigpit na rekumendasyon ng Peel Public Health at ng Pamahalaan ng Ontario na magsuot ng mga 
mask sa pampublikong transportasyon, mandatoryo para sa mga rider at mga operator ng Brampton 
Transit na magsuot ng mga hindi medikal na mask sa mga bus at mga terminal mula Hulyo 2. 

 
Para sa impormasyon ng ruta at iskedyul, tumawag sa 905.874.2999 o bisitahin ang 
www.bramptontransit.com. Para sa impormasyon ng susunod na bus sa aktwal na oras, pumunta sa 
nextride.brampton.ca sa iyong smartphone o iba pang mobile device. Para sa ibang mga tool ng 
pagpaplano sa biyahe, bisitahin ang www.triplinx.ca o ang Google Maps.  

Mga Parke at Paglilibang 

Para sa isang talaan ng mga parke at mga amenidad ng paglilibang na bukas at sarado, i-click dito. 

Manatiling fit na may kumpletong body circuit, pag-aralan kung paano gumawa ng origami hearts, 
magpraktis sa iyong mga kakayahan sa calligraphy at mas marami pa sa Rec At Home, isang sari-
saring birtwal na programa na gawa sa pagmamahal ng staff ng Brampton Recreation! Mag-access sa 
Rec At Home platform sa www.brampton.ca/recreation. 

Brampton Library 

Ang lahat ng sangay ng Brampton Library ay sarado hanggang sa karagdagang abiso para makatulong 
sa pag-iwas sa pagkalat ng COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon sa ating mga digital na 
koleksyon, bisitahin ang www.bramptonlibrary.ca o mag-email sa info@bramlib.on.ca.  
 
Mga Serbisyo sa Hayop sa Brampton  
 
Sarado ang Brampton Animal Shelter sa Araw ng Canada.  
 
 Ang Animal Control ay nasa daan sa Lunes hanggang Biyernes mula 7 AM to hanggang 10 PM at 
Sabado at Linggo at mga holiday mula 8 AM hanggang 6:30 PM, at tutugon lamang para sa sumusunod 
na mga tawag: 
 

• Pag-pick up ng may-sakit/nasaktan/agresibong pambahay na mga hayop at hayop-gubat 
• Agresibong hayop 
• Asong tumakbo na hindi pa natagpuan 
• Imbestigasyon sa kagat ng aso 
• Pag-pick up ng naka-confine na asong-gala 
• Pag-pick up ng patay na hayop 

 
Sa labas ng mga oras na ito, ang Animal Control ay tutugon lamang sa mga emergency. 
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KONTAK NG MEDIA  

Monika Duggal 
Coordinator, Media at Pakikilahok sa Komunidad 
Strategic na Komunikasyon  
Lungsod ng Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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