
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે  

સીટીએ સગવડો સરુક્ષિતપણ ેપનુઃશરૂ કરવા અન ેસીટી સવેાઓ ફરી શરૂ કરવા મયેસસ વર્કિંગ ગ્રપૂ ઓન ફઝે્ડ 

પ્લાન (મયેરના તબક્કાવાર આયોજન માટનેુું કાયસકારી સમહૂ) શરુ કયુિં  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એક્ષિલ 22, 2020) – આજે, સીટીએ ઘોષણા કરી ક ેસમુદાયના આરોગ્ય અને સુરિાન ેઅગ્રતા આપવાનુું ચાલુ 

રાખવાની સાથ ેસાથે, મેયસસ વર્કિંગ ગ્રપૂ સીટીની સગવડો છેવટે પુનઃ શરૂ કરવા અને અસર પામેલા કાયસક્રમો અને સવેાઓ ધીરધેીરે ફરી શરૂ 

કરવા માટ ેએક ક્ષવગતવાર આયોજન િરક્રયા શરૂ કરશ.ે 

રીજીયનલ કાઉક્ષન્સલર માર્ટસન મેડૈરોસ (Martin Medeiros) ની આગેવાનીમાું અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજન્સી મનેજેમને્ટ ઓરફસના માગસદશસન 

િમાણે, વર્કિંગ ગ્રૂપ સીટીની સગવડો સુરક્ષિત અને કાળજીપવૂસક ઉતાવળ કયાસ વગર ફરી શરૂ કરવા પર ધ્યાન કેક્ષન્િત કરશ.ે આ ગ્રૂપ તબક્કાવાર 

પુનઃશરૂઆત દરક્ષમયાન ક્ષવક્ષશષ્ટ COVID-19 ટાસ્ક ફોસસને માગસદશસન આપવાની િરક્રયાઓ પર સલાહ આપશ ેજેથી કરીન ેરહવેાસીઓ, 

ધુંધાઓ અને કમસચારીઓને જરૂરી સહાયતા મળવાનુું ચાલુ રહી શક.ે આ ગ્રપૂ સરકારના જુદા જુદા સ્તરો, રમતવીરો અન ેકલાકાર સમૂહો, અન ે

રહેવાસી મુંડળોની સરુિા જરૂરરયાતો અને ઇક્ષછછત પરરણામો પર તઓે સાથનેી ભાગીદારીમાું સલાહ-મસલતોની આગેવાની કરશે. 

રીજીયન ઓફ પીલ માટ ેચૅર ઓફ હ્યુમન સર્વસસીસ (માનવ સવેાઓના અધ્યિ) તરીક,ે કાઉક્ષન્સલર મેડૈરોસ (Medeiros) અન ેવર્કિંગ ગ્રપૂ બુંને 

પીલ પક્ષલલક હલે્થ, ગવમેન્્સ ઓફ ઓન્ટેરરયો એન્ડ કેનેડાની સલાહ પર અવલુંક્ષબત રહેશ,ે અને શહેરના ચાર મેયરોના ટાસ્ક ફોસીસ વછચ ે

સહયોગ સાધશ.ે આ ગ્રપૂ સીટીની સર્વસસીસની પહોંચ, આરોગ્ય અક્ષધકારીઓએ આપેલી સલાહ િમાણે સર્વસસમાું જરૂરી ફેરફારો, અન ેશહેર 

માટ ેધુંધો કરવા નવી રીતો િમાણ ેઉપલલધ તકો માટે રહેવાસીઓ અને ધુંધાકીય સમુદાય પાસથેી મળેલી ભલામણો પર મેયરને સલાહ આપશ.ે 

આ ગ્રપૂ શહેરની સુંચાલન કામગીરીઓ પર COVID19 નાું નાણાકીય િભાવો ઘટાડવામાું મદદરૂપ થતા સરકારના અન્ય સ્તરો પાસેથી 

ઉપલલધ શે્રણીબદ્ધ ભુંડોળ તકોની પણ શોધખોળ કરશ.ે 

આ ક્ષવગતો અને સલાહ મેયર સાથ ેવહેંચવામાું આવશ ેઅને ભક્ષવષ્યની તારીખે સીટી કાઉક્ષન્સલ દ્વારા ક્ષવચારવામાું આવશ.ે 

માચસ 16 સુધીમાું, સીટીએ સીટી હૉલ સક્ષહતની શહેરની સગવડો બુંધ કરી હતી અન ેચોક્કસ કાયસક્રમો અન ેઆયોજનો રદ કયાસ હતા. સીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટનમાું માચસ 24 નાું રોજ સમગ્ર રાજ્યન ેઆવરી લેતી કટોકટીની ઘોષણા કરવામાું આવી હતી. તે સમયથી અત્યાર સુધીમાું થયલેા 

વધાર ેક્લોઝસસ અન ેશહેરી આયોજનો અને તહેવારો રદ થવાનુું જુલાઇ 2, 2020 સધુી અમલમાું રહેશ.ે શહરેની સગવડો આજની તારીખે 

આગળ નોરટસ આપવામાું આવે ત્યાું સુધી બુંધ રહેશે. 

સૌથી તાજેતરની અદ્યતન માક્ષહતીઓ અને વારુંવાર પછૂાતા િશ્નો (FAQs) માટે, કપૃા કરી વબેસાઇટ જુઓ:  

www.brampton.ca/COVID19. 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

“િોક્ષવન્સની થયેલી િગક્ષત પર આ અઠવારડયાની શરૂઆતમાું કરેલી ઘોષણા એક આશાનુું રકરણ અને ઘણાું લોકોની સખત મહેનત એમ બુંનેની 

ક્ષનશાની સૂચવે છે. હુું આપણાું સમુદાયની સામુક્ષહક રક્રયાથી િોત્સાક્ષહત થયો છુું પરુંત ુએ પણ જાણું છુું કે આપણ ેઆ વાઇરસ સામનેી આપણી 

લડાઇમાું હજુ પણ ઘણી લાુંબી લડત ચાલુ રાખવી પડશે. અમારુું ધ્યાન કટોકટીન ેિક્ષતભાવ આપવાથી ખસીન ેશહેર ફરી ધમધમતુું કરવા પર 

કેક્ષન્િત થવા જઇ રહ્યુું છે ત્યાર,ે અમારી ટોચની અગ્રતા આપણાું સમદુાયનુું આરોગ્ય અન ેસુરિા પર બની રહેશે. આપણે સૌએ સામાન્ય જીવન 

તરફ પાછાું વળવામાું એક ભૂક્ષમકા ભજવવાની રહે છે, અન ેહુું રહવેાસીઓન ેવ્યક્ષક્તઓ વછચ ેશારીરરક અુંતર જાળવવાનુું આચરણ મહેરબાની 

કરીને ચાલુ રાખવા અન ેપીલ પક્ષલલક હેલ્થની સલાહન ેઅનુસરતા રહેવાનુું યાદ અપાવુું છુું.” 

http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“બ્રેમ્પટનના રહવેાસીઓ અને ધુંધાઓ મહેનત ુઅને લચીલા છે. સાથે મળીને, અમ ેસુરક્ષિતપણ ેઅને તબક્કાવાર, રહવેાસીઓ અવલુંક્ષબત છે 

તેવી મહત્વની સવેાઓ પૂરી પાડતા સીટી હૉલન ેફરી શરૂ કરવા માટનેી માગસરેખા બનાવીશુું. મેયસસ વર્કિંગ ગ્રપૂ એ સલાહ પૂરી પાડશે જે ખાતરી 

કરાવે ક ેઅમ ેટાસ્ક ફોસ ેપૂરી પાડલેી સહાયતા ક્ષવતરરત કરવાનુું ચાલુ રાખીએ છીએ, અને આપણાું રોજીંદા જીવનન ેસહાયરૂપ બનતી સીટી 

દ્વારા પૂરી પડાતી શે્રણીબદ્ધ સવેાઓ ફરી શરૂ કરવા શાણપણભયો અક્ષભગમ દેખાડે છે.” 

- માર્ટસન મેડૈરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉક્ષન્સલર, વોર્ડસસ 3 અન ે4 

“શહેરન ેફરી ખોલવામાું સુંખ્યાબુંધ પરરબળોને ધ્યાનમાું રાખીને અન ેઅમારા આરોગ્ય સુંભાળ ક્ષનષ્ણાતોની સલાહન ેઅગ્રસેર રાખીન ે

કાળજીપવૂસકનુું આયોજન કરવાની જરૂર પડશે. આ વર્કિંગ ગ્રૂપ હવે બનાવવાથી અમારો અક્ષભગમ ક્ષવચારપૂવસક ક્ષવકસાવવામાું અમારી ટીમને 

જરૂરી સમય મળી રહેશે અન ેઅમ ેસગવડો ફરી શરૂ કરવા અને ધુંધાઓ અને કાયસક્રમો ફરી ચાલુ કરવા પૂરેપૂરા તૈયાર હોવાનુું ક્યાર ેસુરક્ષિત બની 

રહેશે તનેી ખાતરી કરી શકીશુું.” 

- ડેક્ષવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડક્ષમક્ષનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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 મમરિયા સપંર્ક : 

મોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટિ, મમરિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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