
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન મયેિના COVID-19 યથુ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટની (Youth Support Task Force) 

જાહિેાત કિ ેછે  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (20 માર્ટ 2020) – આજે િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટને તમેનુું ર્ોથુું ફક્ત યુવાધન માટનેુું સવસિષ્ટ કાયટ દળ ઊભુું કયાટની જાહિેાત 

કિી છે જેથી સ્થાસનક અથટતુંત્ર અન ેનબળા િમાજોને ટેકો મળી િક:ે મેયિનો COVID-19 યુથ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ. 

હિરકિત સિુંઘ સિટી કાઉસન્િલિ વૉર્ટ 9 અન ે10 અન ેિેિમને સવસલયમ્િ સિટી કાઉસન્િલિ, વૉર્ટ 7 અન ે8નાું િહ પ્રમુખપદે આ સવિેષ ટીમ 

બ્રૅમ્પટનના યુવા નાગરિકોન ેઆવા િમયે િૌથી વધુ આવશ્યક હોય એવી માસહતી અન ેિુંિાધનો પહોંર્ાર્વા અુંગ ેિુંકલન કિિ.ે 

આ જૂથ  સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ઇમજટન્િી ઓપિેિન્િ િેંટિ અન ેસિટીના સ્ટાફ િાથ ેમળીને કામ કિિ ેજેઓ COVID-19ને માત આપવા 

માટનેા અિિકાિક પ્રસતભાવનુું વ્યવસ્થાપન કિ ેછે અને આવા મશુ્કેલીભયાટ િમયમાું આપાણા યુવાધનન ેજે િુંિાધનો અને િપોટટની 

આવશ્યકતા હોય તેનુું િુંકલન કિિ.ે 

 ટાસ્ક ફોિટ નીરે્ની બાબતો પિ ધ્યાન આપિ:ે 

1. સિટીના પુસ્તકાલયો અને રિરિએિન િેંટિો બુંધ હોવાથી યુવાનોન ેપ્રવૃત્ત કિવા મદદરૂપ થવાની તકો  

2. બાળ િુંભાળ િપોટટ અને સનબટળ યુવાનો માટેના આશ્રયસ્થાનો અુંગ ેરીજન ઓફ પીલ િાથ ેિુંકલન કિવુું 

3. બ્રૅમ્પટન ખાતેની યુવાનો માટેની માનસિક આિોગ્યની િુંસ્થાઓ અુંગનેી મદદ અને માસહતીનુું િુંકલન કિવુું 

4. આપણા યુવાધનને મદદરૂપ થવા માટે સ્વયુંિેવકો અન ેસહસ્સાધારકો માટ ેવધાિાની પ્રવૃત્ત થવાની તકો 

નાગરિકો અને કમટર્ાિીઓન ેિુિસિત િાખવામાું મદદ કિવા જ્યાિે સિટી હૉલ બુંધ છે ત્યાિ ેઆપણા સ્થાસનક અથટતુંત્ર અન ેઆખા િહેિના 

યુવાધનન ેમદદરૂપ થવા અમ ેર્ોવીિ કલાક કામ કિી િહ્યા છીએ. 

આવતી પેઢીને મદદરૂપ થવુું તે એક મહત્ત્વપૂણટ માગટ છે કે જેથી કાઉસન્િલ સિટીન ેભસવષ્ય માટે િજ્જ કિી િક.ે 

મેયિના COVID-19 ઇકોનોસમક િપોટટ, િોશ્યલ િપોટટ, અન ેસિસનયિટ િપોટટ ટાસ્ક ફોર્િટિનો આ િપ્તાહમાું થયેલ પ્રાિુંભના પગલ ે

આજની જાહેિાત થઈ છે. આઅ સવિે વધુ અહીંવાુંર્ી િકિો. 

અમાિી િાથ ેજોર્ાવ 

જે વ્યસક્તઓ સિટીના COVID-19 િાહત કાયોમાું મદદરૂપ થવા પોતાનો ફાળો આપવા તત્પિ હોય તઓે િમર્પટત ટીમ્િનો િુંપકટ ઇમેલ 

દ્વાિા કિી િક ેછે. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FLbn0q9npPg66T0NZeo3Yi4-3DhE3W_bizJ3rQjIh9-2F40eorGOn5R3A9wBUBb0HpO4vGHELlkabrQL9Dre76k9a9UBC6k9ulrg7MkyffxNJ82K1ODi7IQHv92v740H-2FmCLvfB8Rif3BdGvIcmeqcxCSOpVCiNpOIUORmrQhHrPoDPukGC7eS3ZxaT-2B6aeeNQoQeKKIxS3C5EDbMW133NjmPIkLrFYLJZa6yNSHOFeHFelMbCD7HdPHhQcQg6o-2BPj899bE2PNidVUOSijJ02hXEyWd61Wf7kZ51Y7GjOoyyWsJyogAuRyLTuVYo2UbaMMpBh6D5uAJpk6AbhBfB9Qmj0F7EbbeCQnDtoEvRtyJLa6zmrmyr1sRR-2B4YB0IxCpR-2F5JqTocSbM-3D&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a4c89ec0d78443e404ae08d7cd044a50|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637203291037463417&sdata=cex0meUU1qYuDoy5owQfT6xZ8DI2Dj4lV+EvNHSTi1w=&reserved=0


 

 

• મેયિનો COVID-19 ઇકોનોસમક િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ- Covid19business@brampton.ca 

• મેયિનો COVID-19 િોશ્યલ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ- Covid19support@brampton.ca 

• મેયિનો COVID-19 સિસનયિટ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ-Covid19seniors@brampton.ca 

• મેયિનો COVID-19 યુથ િપોટટ ટાસ્ક ફોિટ– Covid19youth@brampton.ca 

વધ ુમાસહતી 

સિટીની િેવાઓ અને બુંધ િહેલ િવલતો અને પ્રોગ્રાસમુંગ સવિે સબલકુલ તાજેતિના અપરે્ટ્િ અને વાિુંવાિ પૂછાતા પ્રશ્નો 

(FAQs) માટે અહીં www.brampton.ca/covid19ની મુલાકાત લેવા સવનુંતી છે. 

પીલ પસલલક હેલ્થ પિથી સબલકુલ અદ્યતન માસહતી માટે મુલાકાત લો: www.peelregion.ca/coronavirus. 

અવતિણ 

"હાલમાું જ્યાિે બ્રૅમ્પટનવાિીઓ અન ેકમટર્ાિીઓની િુિસિત િાખવામાું મદદરૂપ થવા સિટી હૉલ બુંધ છે ત્યાિ ેકાઉસન્િલે પોતાનુું કાયટ ર્ાલુ 

િાખયુું છે જેથી અમ ેબ્રૅમ્પટનવાિીઓ અને ખાિ કિીન ેયુવાનોન ેિહયોગ આપી િકીએ. આ નવો ટાસ્કફોિટ િુસનસશ્ર્ત કિિ ેક ેઅમે 

બ્રૅમ્પટનના યુવા વગટન ેઅથટપૂણટ િીત ેમદદ કિી િહ્યા છે, તે િુસનસશ્ર્ત કિિ ેક ેતેઓ પાિે ભણવા માટ,ે િરિય િહવેા માટે અન ેતેમન ેજરૂિ હોય 

એવી મદદ િાથ ેપ્રવતૃ્ત બને પછી તે રિરિએિનના સવકલ્પો હોય માનસિક આિોગ્ય સવષયક મદદ હોય ક ેઆિિરયસ્થાનો હોય. અમાિા 

સહસ્િાધાિકો િાથે મળીને અમ ેCOVID-19નો પ્રભાવ યુવાધન પિ ઓછામાું ઓછો િહે તે માટ ેપ્રસતબદ્ધ છીએ." 

            - પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન  
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કનૅરે્ાના િૌથી ઝર્પી સવકાિ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 650,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 70,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદટ છે લોકો. 

અમને ઊજાટ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાણ માટે આરકષટણનુું કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપયાટવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી િહેિના સવકાિ માટે છે જે િુિસિત, ટકાઉ અન ેિફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોર્ાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 
સમરર્યા િુંપકટ : 

મોસનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ર્ટનેટિ, સમરર્યા એન્ર્ કમ્યુસનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક િુંવાદ  

િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Covid19business@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Covid19support@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Covid19seniors@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Covid19youth@brampton.ca
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