
 

 

 
 

ત્વરિત જાહેિાત માટે                    

આપણ ેસૌએ તયૈાર રહવેાની ભમૂિકા ભજવવાની છે 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેઇિરજન્સી મિપરે્ડનસે વીક િ ે3-9, 2020 િાન્ય રાખયયું 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (િ ે4, 2020) – સીટીએ િે 3 થી 9 સયધીના, ઇિરજન્સી મિપેર્ડનેસ વીક (EPW) ન ેિાન્ય રાખયયું છે. આ વર્ષ,ે 

COVID-19 િહાિારીને ધ્યાનિાું લેતા, સીટી આપણાું રહેવાસીઓને યાદ અપાવ ેછે ક ેહવે પહેલાું કરતા વધારે િહત્વની બાબત એ છે ક,ે 

આપણ ેસૌ સયરમિત અને તૈયાર રહવેાની ભૂમિકા ભજવીએ. 

રહેવાસીઓ િામહતગાર રહીને, વ્યમતતઓ વચ્ચ ેશારીરરક અુંતર જાળવીન ેઅને પીલ પમલલક હેલ્થની સલાહ અનયસરીન,ે COVID-19 નાું 

ફેલાવા સાિે પોતાન ેઅન ેસિયદાયને સયરમિત રાખવાિાું િદદ કરી રહ્ાું છે. સીટી બ્રેમ્પટનને સયરમિત રાખવાના આ િયત્નો ચાલય રાખવા 

રહેવાસીઓન ેિોત્સામહત કર ેછે. 

સીટી પોતાની ઇિરજન્સી િનેેજિેન્ટ ટીિ અને સાિયદામયક ભાગીદારોનો પણ આભાર િાન ેછે જેઓ આ સિયે પોતાના આયોજનન ે

અિલિાું િકૂી રહ્ાું છે અન ેCOVID-19 કટોકટી દરમિયાન આપણાું સિયદાયની સયરિાને સયરમિત કરવા સાથ ેિળીને કાિ કરવાનયું ચાલય રાખી 

રહ્ાું છે. 

દર વર્ષે, EPW એ સિય છે જે રહેવાસીઓન ેબ્રેમ્પટનની ઇિરજન્સી મિપેર્ડનેસ ગાઇર્ અન ેઆકરું હવાિાન, પૂર અન ેવીજળી પયરવઠો 

ખોરવાવો સમહતની, તિાિ િકારની સુંભમવત કટોકટીઓ િાટ ેતૈયાર રહેવાની સિીિા કરવાનયું યાદ અપાવ ેછે. વધય િામહતી િેળવવા વબેસાઇટ 

જયઓ, www.brampton.ca/prepared. 

અવતરણો (તવૉટ્સ): 

“અિારા ભાગીદારો સાથ,ે સીટીિાું સિગ્ર ટીિ અથાકપણે કાયડરત છે, જેથી અિ ેCOVID-19 સાિ ેિમતરિયા કરીએ ત્યાર ેઆપણાું સિયદાયને 

આરોગ્ય અને સયરિાની ખાતરી કરાવી શકાય. દરેક વ્યમતતન ેિામહતગાર રાખવાનયું અને િમતભાવોનયું સુંકલન કરવાનયું કાયડ કોઇ નાનયું પરાિિ નથી. 

COVID-19 નાું ફેલાવાનો સાિનો કરવા આપણે સૌ સાથે િળીન ેકાયડરત હોવાની ખાતરી કરાવવાિાું અિારી બ્રમે્પટન ઇિરજન્સી 

િેનજેિને્ટ ઓરફસ અને રીજીયન ઓફ પીલિાું ઇિરજન્સી િનેજેિને્ટ કિડચારીઓએ કરેલા િયત્નોની હય ું િસુંશા કરવા ઇચ્છય ું છય ું .” 

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

“આપણે સૌએ COVID-19 સાિે િમતરિયા કરવાિાું ભૂમિકા ભજવવાની રહે છે. વ્યમતતઓ વચ્ચ ેશારીરરક અુંતર જાળવીને અન ેવાઇરસનો 

ફેલાવો રોકવાિાું િદદરૂપ થઇને આપણાું સિયદાયન ેસયરમિત રાખવાિાું પોતાની મનણાડયક ભૂમિકા ભજવવા બદલ, આપણાું રહેવાસીઓનો 

આભાર.” 

- રૉમવના સેન્ટોસ (Rowena Santos), િાદેમશક કાઉમન્સલર વૉર્ડસડ 1 અન ે5; િિયખ, કમ્યયમનટી સર્વડસીસ કમિટી, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“COVID-19 સાિે આપણાું સીટીનો એકીકૃત િમતભાવ એ અિારા કિડચારીઓની સાથ ેસાથ ેઅિારા ભાગીદારોની તૈયારી અને આચરણનયું 

પરરણાિ છે. કટોકટીિાું કવાયતોથી િાુંર્ીને અમવરત તૈયારી અને મશિણ િવૃમિઓ સયધી, અિારી બ્રેમ્પટન ઇિરજન્સી િનેજેિને્ટ ઓરફસ 

ખાતરી કરાવે છે ક ેઆપણાું સિયદાયિાું કોઇપણ કટોકટી સાિ ેિમતરિયા કરવાિાું બધાું પગલાઓનો અિલ કરવાિાું આવી રહ્ો છે.” 

- જૅફ બૉિને (Jeff Bowman), સીટી કાઉમન્સલર, વોર્ડસડ 3 અન ે4; સભ્ય, બ્રમે્પટન ઇિરજન્સી િેનજેિને્ટ કમિટી, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન  
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“આ ઇિરજન્સી મિપેર્ડનેસ વીક બીજા એક વીક જેવયું જ છે જેિાું અિારી ટીિ COVID-19 િહાિારીની વાસ્તમવકતાઓને િમતભાવ આપે 

છે. અિારી ઇિરજન્સી િનેજેિને્ટ ટીિના અથાકભયાડ આયોજન અન ેસુંકલનભયાડ િયત્નોન ેઆભારી થવાની સાથ ેસાથ,ે આ વાઇરસનો 

સાિનો કરવા અિારી સાથ ેકાયડરત આપણાું રહેવાસીઓ અન ેધુંધાઓની કરટબદ્ધતા વર્,ે અિ ેભમવષ્ય િાટ ેઅન ેછેવટ ેસીટીન ેફરી ખોલવાનયું 

આયોજન કરવા આશાવાદી છીએ. અિે કહીએ છીએ ક ેદરેક વ્યમતત તૈયાર રહે અન ેઆરોગ્ય સુંભાળ અને કટોકટી વ્યવસામયકોની સલાહ 

અનયસરવાનયું ચાલય રાખે જેથી આપણાું સિયદાયની સયરિા અને મસ્થમતસ્થાપકતાની ખાતરી કરાવી શકાય.” 

- ર્ેમવર્ બારરક (David Barrick), ચીફ એર્મિમનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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