Pambansang Araw para sa Katotohanan at Muling Pagkakasundo sa
Brampton
sa panahon ng pandemya ng COVID-19
BRAMPTON, ON (September 23, 2021) – Kasunod ng pag-apruba ng Konseho noong Setyembre 15,
kikilalanin ng Lungsod ng Brampton ang Pambansang Araw para sa Katotohanan at Muling
Pagkakasundo sa Setyembre 30. Narito ang kailangang malaman mo tungkol sa mga serbisyo ng
Lungsod ng Brampton sa araw na iyon.
Ang lahat ng napakahalaga at 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), bisitahin ang www.311brampton.ca o magemail 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. Para sa mga tanong kaugnay ng COVID-19,
bisitahin ang www.brampton.ca/COVID19.
National Day for Truth and Reconciliation and Orange Shirt Day Programming in Brampton
Kikilalanin ng Lungsod ang Pambnsang Araw para sa Katotohahan at Araw ng Muling Pagkakasundo at
ang Orange Shirt Day sa pamamagitan ng pagtaas sa watawat ng Every Child Matters mula Setyembre
27 hanggang Oktubre 1 para sa Linggo ng Katotohanan at Muling Pagkakasundo. Sa Setyembre 30,
ang mga watawat sa City Hall ay ibababa sa kalahati ng pole (half-mast) at magliliwanag sa kulay kahel
ang Clock Tower ng City Hall.
Para makatulong na itaguyod ang patuloy na pagkatuto, gagawing available ng Lungsod ang isang
website na may pinagkakatiwalaan at accessible na mga resource para sa mga empleyado at sa publiko
sa www.brampton.ca/bramptonremembers.
Iniimbitahan din ng Lungsod ng Brampton ang mga pangkat ng komunidad at mga lider na isumite ang
kanilang mga event sa programa sa Setyembre 30 sa Brampton’s Events Calendar
Brampton Transit
Tatakbo ang Brampton Transit sa regular na iskedyul sa Weekday sa Setyembre 30, na may ilang
kanseladong mga ruta.
Ang mga ruta na may serbisyo ay makikita rito:
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
Ang sumusunod na mga ruta ay walang serbisyo:
• 501A/ 501C Züm Queen (Tandaan: ang 501 Züm Queen ay may serbisyo pa rin)
• 561 Züm Queen West
• 18B Dixie (ang 18 Dixie ay may serbisyo pa rin)
• 21 Heart Lake
• 36 Gardenbrooke
• 40 Central Industrial

•
•
•
•
•

58 Financial Drive
65 Seniors Shopper
92 Bramalea GO
104 Chinguacousy Express
185 Dixie Express

Ang mga Counter ng Customer Service sa mga Terminal ay magbubukas sa Setyembre 30. Maaaring
makatulong ang Contact Centre mula 7 am hanggang 9 pm. Para sa karagdagang impormasyon,
tawagan ang Contact Centre sa 905.874.2999 o bisitahin ang www.bramptontransit.com.
Ang dinagdagang iskedyul ng paglilinis at pag-sanitize ay nananatiling ginagawa. Layunin ng Brampton
Transit na i-disinfect ang lahat ng matitigas na mga ibabaw, mga compartment at upuan ng operator
kada 48 oras. Ang karamihan sa mga bus ay sina-sanitize bawat 24 oras. Ang mga pasilidad at mga
terminal na may matitigas na mga ibabaw ay pinupunasan at sina-sanitize araw-araw.
Hinihikayat ng Lungsod ang mga rider na patuloy na lumayo mula sa iba sa mga terminal, at mga bus
stop, kahit na nagsusuot ng mask, hangga’t maaari. Pinaalalahanan din ang mga rider na magdala ng
kanilang sariling personal disinfectant habang nagbibiyahe, tulad ng hand sanitizer o wipes, madalas na
maghugas ng kanilang mga kamay, at umubo o bumahing sa kanilang siko. Kung may sakit, pakiiwasan
ang pagsakay sa transit, magpa-test sa pinakamalapit na COVID-19 assessment site at sundin ang mga
tagubilin ng public health
Bisitahin ang www.brampton.ca/COVID19 para sa regular na mga update at bisitahin ang
www.bramptontransit.com o sundan ang @bramptontransit sa Twitter para sa mga update sa serbisyo.
Ang mga tanong ay maaaring ipaabot sa Brampton Transit’s Contact Centre sa 905.874.2999.
Brampton Parks
Ang lahat ng panlibangang mga trail, playground, at parke ng Brampton, kabilang ang mga parke ng
mga asong walang tali, ay bukas para sa Setyembre 30. Mahalaga ang pisikal na aktibidad para sa
kalusugan at kabutihan ng lahat. Bisitahin ang www.brampton.ca/parks para matuklasan ang ating mga
parke at trail.
Brampton Recreation
Ang piling mga Recreation Centre ay mananatiling bukas para sa rehistradong programa o mga
pagbisita batay sa paunang reserbasyon. Para sa karagdagang impormasyon sa lahat ng mga
programa at mga serbisyo, bisitahin ang www.brampton.ca/recreation.
Manatiling aktibo at engaged habang nasa bahay sa pamamagitan ng pagsunod sa isang online tutorial.
Subukan ang kumpletong body circuit, alamin kung paano gumawa ng origami hearts, sanayin ang
iyong calligraphy skills, at mas marami pa! Mag-access sa sari-saring mga aktibidad sa Rec at Home sa
www.brampton.ca/recathome.
Kapag bumibisita sa isang Recreation Centre, kinakailangan ang patunay ng pagpapabakuna at ang
isang personal na ID. Para sa kumpletong mga detalye kaugnay ng mga rekisito at mga eksemsyon,
pakibista ang webpage ng Brampton Recreation dito.

Brampton Library
Ang lahat ng sangay ng Brampton Library ay sarado sa Setyembre September 30.
Bisitahin ang Brampton Library website anumang oras para matuklasan ang online na paghihiram at
access sa eBooks, eAudiobooks, TV at Movie streaming, online learning, arts at mga tagubilin sa mga
craft, at marami pa, lahat libre gamit ang iyong library card. Pabalik sa paaralan o naghahanap ng
trabaho? Tuklasin ang Brainfuse, ang aming bagong learning platform na may libreng online tutoring at
pagtuturo sa paghahanap ng trabaho para sa mga library cardholder.
Para makakuha ng Brampton Library card, paki-click dito. Mag-enjoy sa flexible na pagsasauli ng iyong
mga hiniram na babasahin sa pamamagitan ng 24-oras na external drop boxes sa lahat ng sangay.
Mag-register at planuhin na dumalo sa aming mga birtwal na programa sa Calendar of Events at magenjoy sa mga video, kabilang ang lingguhang birtwal na mga storytimes sa YouTube page ng Brampton
Library.
Manatili tayong konektado! Mag-subscribe sa aming email updates at newsletters at sundan kami sa
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn at YouTube.
Ang lahat ng mga sangay ng Brampton Library ay muling nagbukas para paglingkuran kayo. Para sa
mga detalye, pakibista ang aming website.
Mga Serbisyo sa Hayop ng Brampton
Ang Brampton Animal Shelter ay sarado sa Setyembre 30. Ang Animal Control ay nasa daan sa Lunes
hanggang Biyernes mula 7 am hanggang 10 pm at sa Sabado, 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
Mga Paalala ng Peel Public Health
Sundin ang mga pamamaraang ito ng public health para protektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa
COVID-19:
• Magpabakuna
• Sundin ang mga panlalawigang gabay para sa mga pagtitipon na indoor at outdoor, habang
pinanatili ang pisikal na distansya sa pagitan ng mga miyembro ng iba’t ibang mga sambahayan
• Kung kailangan mong makihalubilo sa mga hindi kasama sa iyong sambahayan, isagawa ang
mga Buod na Apat na aksyon
o
o
o
o

Panatilihin ang pisikal na distansya na 2 metro
Magsuot ng mask
Madalas na maghugas ng mga kamay
Manatili sa bahay kung may sakit, kahit na mild lamang ang mga sintomas
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