ਜਾਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਬਾਈ ਉਪਾਅ
ਦਸੰ ਬਰ 08, 2020 ਮੀਡੀਆ ਪੁੱ ਛਗ ੁੱ ਛ

ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਗ ੁੱ ਚ ਗਸਹਤ ਦੇ ਨ ੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਾਅ ਤਰੰ ਤ ਲਾ ੂ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ[
ਗਸਹਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਾਏ ਉਪਾਅ ਸੂਬੇ ਭਰ ਗ ੁੱ ਚ ਲਾ ੂ ਹੋਣ ੇ[
ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਾਸੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੰ ਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਗਸਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨ ੇਂ
ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ[ ਇਹ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਗਤਆਂ ਲਈ ਲਾ ੂ
ਰਗਹਣ ੀਆਂ[

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ੇਿੋ

ਮੀਡੀਆ ਪਿੱ ਛਵ ਿੱ ਛ
ਵਰਿਸਟੀਨ ਮਯਾਤ

780-446-2179
ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਗਡਪਟੀ

“ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀ ਕਾ ਾਂ, ਦੋ ਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਗਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਕਾਰ ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ, ਕੋਗ ਡ -19 ਕਾਰਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਗ ੁੱ ਚ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਾਧਾ, ਸਾਡੀ ਗਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਲਬਰਟਾ
ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਗ ੁੱ ਚ ਪਾ ਦੇ ੇ ਾ[ 2021 ਦੇ ਸਰੂ ਗ ੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਬਚਾਅ ਾਲਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦੇ
ਾਅਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਭਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰ ਤ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਐਲਬਰਟਾ ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ,
ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਜ਼ਆਦਾ ੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ੀ ਸੰ ਭ ਹੋ ੇ ਘਰ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨ ੇਂ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ”

ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਪਰੀਮੀਅਰ

“ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮਾਮਗਲਆਂ ਦੀ ਗ ਣਤੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗ ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਉਸ ਗਬੰ ਦੂ ਤੇ ਪਹੰ ਚ
ਏ ਹਨ ਗਜੁੱ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਪੈਣੇ
ਹਨ[ ਇਹ ਨ ੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਸਹਤ ਉਪਾਅ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾ ੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ
ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਗ ੁੱ ਿ ਲਈ ਅਗਤਅੰ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ”

ਟਾਈਲਰ ਸ਼ੈਂਡਰੋ, ਗਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਾਅ ਕੋਗ ਡ - 19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੁੱਲ ਪਾਉਣ ਗ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ੇ[ ਇਸ ਲਈ
ਗ ਅਕਤੀ ਤ ਕਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ ੇ ੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੁੱ ਗਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਇਹ ਗਕਸੇ
ਇਕ ਗ ਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਪਆਗਰਆਂ,
ਸਗਹਕਰਮੀਆਂ,

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ

ਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਗਕ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਉਪਾ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਾਸੀ ਇੁੱ ਕ ਦੂਜੇ
ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ”

ਡਾ. ਡੀਨਾ ਗਹੰ ਸ਼ਾ, ਗਸਹਤ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ / ਪਰੈਸ ਸਕੁੱ ਤਰ,
ਪਰੀਗਮਅਰ ਦਫਤਰ

ਨ ੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਾ ਾਂ ਗ ਚ, ਸਮਾਗਜਕ ਇਕੁੱ ਠਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿੌਟਾ (ਮਾਸਕ) ਪਗਹਨਣਾ 8 ਦਸੰ ਬਰ
ਨੂੰ ਲਾ ੂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ[ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 13 ਦਸੰ ਬਰ ਨੂੰ 12:01

ਜੇ ਲਾ ੂ ਹੋ ਜਾਣ ੇ[

ਸਮਾਵਜਰ ਇਰਿੱ ਠ - ਤਰੰ ਤ
•

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਜਕ ਇਕੁੱ ਠ - ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਗਨਜੀ ਰਗਜਤ ਹਨ.

•

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਗਸਰਫ ਘਰੇਲੂ ਮ਼ੈਂਬਰਾਂ ਤੁੱ ਕ ਸੀਗਮਤ ਹਨ[

o

ਇਕੁੱ ਲੇ ਰਗਹੰ ਦੇ ਗ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ ਅਕਤੀ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਾਲੇ ਦੋ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ੇ ੀ, ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਗਮਆਦ
ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਗ ਅਕਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਗਹਣ ੇ[

•

ਗਤਉਹਾਰ, ਪਰੇਡ, ਸਮਾ ਮ, ਸਮਾਰੋਹ, ਪਰਦਰਸਨੀਆਂ, ਮਕਾਬਲੇ , ਿੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸਨ
ਰਗਜਤ ਹਨ[

ਮਖੌਟਾ (ਮਾਸਰ) ਪਵਿਨਣਾ - ਤਰੰ ਤ
•

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਿੌਟਾ (ਮਾਸਕ) ਪਗਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਗ ੁੱ ਚ ਧਾਇਆ
ਜਾ ੇ ਾ[

•

ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਗ ੁੱ ਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਗਜੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਮਲਣ ਆਉਣ ਾਲੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ੂ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ[

•

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲਾ ੂ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ[

•

ਿੇਤ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਮਆਫੀ ਗਦੁੱ ਤੀ

•

ਗਨਰੋਲ ਗਨਜੀ ਗਨ ਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਗਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਗਹਣ ਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਆਫੀ
ਗਦੁੱ ਤੀ

ਈ ਹੈ[

ਈ ਹੈ[

ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ - 13 ਦਸੰ ਬਰ, ਸ ੇਰੇ 12:01 ਜੇ ਤੋਂ ਸਰੂ,
•

ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਗ ਅਕਤੀ ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਕੋਡ ਦੇ 15 ਪਰਤੀਸਤ ਤੁੱ ਕ ਸੀਮਤ
ਹੋਣ ੇ[

•

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ[

•

ਡਰਾਇ -ਇਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਗਜਥੇ ਗ ਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਾਹਨ ਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗਦਸ਼ਾ
ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੇ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾ ੂ ਨਹੀਂ ਹਨ[

•

ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਕ ਪਗਹਨਣ ਦਾ ਫਤ ਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਿਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਦਸਾ
ਗਨਰਦੇਸ ਲਾ ੂ ਹਨ[

ਦਰਾਨਾਂ - 13 ਦਸੰ ਬਰ, ਸ ੇਰੇ 12: 01 ਜੇ ਤੋਂ ਸਰੂ

•

ਦਕਾਨਾਂ ਗ ੁੱ ਚ
ਪੰ ਜ

ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਸੀਮਾ 15 ਪਰਤੀਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 15 ਪਰਤੀਸਤ ਗ ਣਤੀ

ਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਬੁੱ ਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਟੋਰ ਗ ਚ ਪੰ ਜ

ਾਹਕ ਹੋਣ

ਦੀ ਆਗ ਆ ਹੈ

•

ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱ ਕਣਾ, ਘਰ ਪਹੰ ਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ[

•

ਸਾਗਪੰ

ਮਾਲ ਫਾਇਰ ਕੋਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ 15 ਪਰਤੀਸਤ ਤੁੱ ਕ ਸੀਗਮਤ ਹੋਣ ੇ[

ਬੰ ਦ - 13 ਦਸੰ ਬਰ ਸ ੇਰੇ 12: 01 ਜੇ ਤੋਂ ਸਰੂ

•

ਰੈਸਟੋਰ਼ੈਂਟਾਂ, ਪੁੱ ਬਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਨੂੰ ਗ ਅਕਤੀ ਤ ਸੇ ਾ ਲਈ ਬੰ ਦ
ਰਗਹਣ ੇ[

•

ਗਸਰਫ ਟੇਕ ਆਊਟ (ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ) , ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱ ਕਣਾ, ਗਡਗਲ ਰੀ
(ਘਰ ਪਹੰ ਚਾਉਣ) ਦੀ ਆਗ ਆ ਹੈ[

•

ਕੈਸੀਨੋ, ਗਬੰ ੋ ਹਾਲ,

ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕੇਂਦਰ, ਰੇਗਸੰ

ੇਗਮੰ

ਪਟੜੀਆਂ, ਦੌੜ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਾਊਗਲੰ

ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕੇਂਦਰ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ

ਐਲੀ, ਪੂਲ ਹਾਲ,ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਸਥਾਨ ਅਤੇ

ਪਰਾਈ ੇਟ ਕਲੁੱਬ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ੇ[

•

ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕੇਂਦਰ, ਤਲਾਅ, ਸਪਾ, ਗਜੰ ਮ,
ਸਟੂਡੀਓ, ਗਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕ਼ੈਂਪ, ਇਨਡੋਰ ਗਰੰ ਕਸ ਅਤੇ ਅਿਾੜੇ - ਬੰ ਦ ਰਗਹਣ ੇ

•

ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਾਗਨਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜ ਹਾ ਾਲੀਆਂ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ੀਆਂ[

•

ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ - ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਗ ਗ ਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਦਭਾਸੀ
ਕੇਂਦਰ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ,

ੈਲਰੀਆਂ, ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਾਲੇ ਪਾਰਕ - ਬੰ ਦ

ਰਗਹਣ ੇ[

•

ਹੋਟਲ ਿੁੱ ਲੇ ਰਗਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ - ਕੋਈ ਸਪਾ,
ਤਲਾਅ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ[ ਗਸਰਫ ਕਮਗਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ[

•

ਗ ਅਕਤੀ ਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਸੇ ਾ ਾਂ,

ਾਲ ਸਲੂਨ, ਨਹੰ ਸੈਲੂਨ, ਮਸਾਜ, ਟੈਟੂ, ਅਤੇ

ਗ ੰ ਨਹਣ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬੰ ਦ ਰਗਹਣ ੀਆਂ[

•

ਗਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਗਜਸ ਗ ੁੱ ਚ ਗਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਐਕੂਪੰਕਚਰ, ਸਮਾਗਜਕ ਜਾਂ ਸਰੁੱ ਗਿਆ
ਸੇ ਾ ਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਾਹਾਂ, ਐਮਰਜ਼ੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਬੁੱ ਗਚਆਂ ਦੀ
ਦੇਿਭਾਲ, ਅਤੇ ਮਨਾਫਾ-ਰਗਹਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਸੋਈ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਿੁੱ ਲਹੇ ਰਗਹਣ ੇ[

ਘਰ ਤੋਂ ਰੰ ਮ - 13 ਦਸੰ ਬਰ, ਸ ੇਰੇ 12: 01
•

ਜੇ ਤੋਂ ਸਰੂ

ਕੰ ਮ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਲਾ ੂ ਹੋ ੇ ਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਗਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਪਰਭਾ ੀ ਕਾਰਜਸੀਲਤਾ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦ ੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ[

ਬੰ ਦ -27 ਨ ੰ ਬਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਿੇ

•

ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ - ਕਗਮਊਗਨਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਟਰ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਬੁੱ ਗਚਆਂ ਦੇ ਿੇਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਥੀਏਟਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਸਮਾਰੋਹ ਹਾਲ,
ਅਤੇ ਕਗਮਊਗਨਟੀ ਥੀਏਟਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਕਲੁੱਬ, ਬ਼ੈਂਕਟ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਸ਼ੈਂਟਰ,
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਤਉਹਾਰ, ਡਰਾਇ -ਇਨ ਇ ਼ੈਂਟ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਗਬਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਸੰ ੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਟਰੇਡਸੋ ਅਤੇ ਿੇਡ ਪਰੋ ਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮਕਾਬਲੇ , ਬੰ ਦ ਰਗਹਣ ੇ[

