
 

 

 
 
 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

સીટી રિઓપનીંગ (ધધંાઓ ફિી ખોલવા) અન ેરિકવિી માટ ેસમદુાયનો પ્રતિસાદ માગ ેછે 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (મ ે12, 2020) – મેયિના રિઓપનીંગ એન્ડ રિકવિી વકીંગ ગ્રૂપ ેશહેિમા ંધધંાઓનું રિઓપનીંગ જાહેિ જનિા અન ે

કમમચાિીઓની સવેા અને સુિક્ષા જરૂરિયાિોને પહોંચી વળિુ ંહોવાની ખાિિી કિાવવા સમુદાયન ેવચનબદ્ધ થવાનો અતિગમ અપનાવવાની 

શરૂઆિ કિી છે.  

 

આમાં ચોક્કસ વપિાશકાિ સમહૂો, ધંધાઓ અન ેસામદુાતયક સમૂહો સાથે શે્રણીબદ્ધ સલાહ-મસલિો કિવાનો સમાવેશ થશ.ે મે 13 ના ંિોજ, 

પહેલી વાિ આવી સલાહ-મસલિો સ્પોર્ટસમ ગ્રૂપ્સ સાથ ેયોજાઇ હિી.   
 

બ્રેમ્પટન સમુદાયન ેનવો શરૂ કિાયેલો રિઓપનીંગ એન્ડ રિકવિી સવે જે અહીં ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ છે િેમાં સહિાગી થઇન,ે અથવા 

covid19reopencity@brampton.ca ન ેઇમેઇલ મોકલીને પોિાનો પ્રતિસાદ જણાવવા પણ આમંતિિ કિવામા ંઆવયંુ છે. 

 

િીજીયનલ કાઉતન્સલિ માર્ટમન મૅડીિોસ (Martin Medeiros) ની આગેવાનીમાં અન ેબ્રેમ્પટન ઇમિજન્સી મનેજેમને્ટ ઓરફસના માગમદશમન 

પ્રમાણે, વર્કિંગ ગ્રૂપ સીટીમા ંસગવડો સુિતક્ષિપણ ેઅને ઉિાવળ કયામ વગિ કાળજીપૂવમક ફિી શરૂ કિવા પિ ધ્યાન કેતન્િિ કિશ.ે ગ્રૂપ િબક્કાવાિ 

પુનઃશરૂઆિ દિતમયાન તવતશષ્ટ COVID-19 ટાસ્ક ફોસમને માગમદશમન આપવા પ્રરિયાઓ પિ સલાહ આપશ ેજેથી કિીને િહેવાસીઓન,ે 

ધંધાઓને અન ેકમમચાિીઓન ેપોિાને જરૂિી સહાયિા મળવાનું ચાલુ િહી શક.ે  

  

COVID-19 સામ ેપ્રતિરિયા કિવામા ંસીટી િિફથી અદ્યિન માતહિી મેળવવા વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/COVID19  

  

અવિિણો (ક્વૉર્ટસ): 

  

“આપણાં શહિેની રિઓપનીંગ અને રિકવિી માટેની યોજનાઓ છેવટે તવકસાવવાનું પ્રોતવન્સ અને પીલ પતબ્લક હેલ્થના અમાિા િાગીદાિો 

અન ેિેઓના માગમદશમન વડ ેઘતનષ્ઠ સહયોગ પિ તનિમિ િહે છે. અમારં લક્ષ્ય COVID-19 નો ફેલાવો િોકવામા ંવેગ જાળવી િાખિો સંકતલિ 

પ્રતિિાવ સ્થાપવાનું છે. હંુ આપણાં સમુદાયની મહેનિુ ંકામગીિી અન ેકરટબદ્ધિા બદલ આિાિી છંુ અન ેઆપણો પ્રતિિાવ ચાલુ િાખીએ 

છીએ ત્યાિ ેિેઓની સિિ સહાયિાની માગણી કર ંછંુ.” 

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

“શહેિન ેધીિ ેધીિ ેરિઓપનીંગ અન ેરિકવિી માટ ેએક સુિતક્ષિ, કાળજીપૂવમક યોજના બનાવવાનુ ંકામ સાિી િીિે ચાલી િહ્ું છે. અમ ેઆ 

પ્રરિયામા ંઆગળ વધીએ ત્યાિ ેઅમે સમુદાયની સિિ સહાયિા અન ેપ્રતિિાવ પિ અવલંતબિ છીએ. હંુ અમાિી યોજનાઓ ઘડવામા ંમદદરૂપ 

થિા શહેિના હોદ્દેદાિો સાથ ેઅથમસિિ ચચામઓ કિવા અને એક વયાપક અતિગમની ખાિિી કિાવવા આશાવાદી છંુ.” 

- માર્ટમન મૅડીિોસ (Martin Medeiros), િીજીયનલ કાઉતન્સલિ, વોર્ડસમ 3 અન ે4; લીડ (આગવેાન), મેયિનુ ંરિઓપનીંગ એન્ડ 

રિકવિી વર્કિંગ ગ્રૂપ 
  

“COVID-19 મહામાિીની શરૂઆિ થઇ ત્યાિથી, આ શહેિે પોિાની સવેા અને કાયમિમ તવિિણમા ંનોંધપાિ ફેિફાિો કયામ છે. છેવટ ેબધી 

સંચાલન કામગીિીઓ ફિી ખોલવા અને પુનઃશરૂ કિવા પિ ધ્યાન આપવામાં, અમાર ંધ્યાન એકસિખુ ં– આપણાં સમુદાયની સખુાકાિી પિ 

કેતન્િિ િહે છે. અમાિો ધ્યેય આિોગ્ય અન ેસુિક્ષા પિ અગ્રિા આપવાની સાથે સાથે, િહવેાસીઓ અને શહેિના િમામ હોદ્દેદાિોની જરૂરિયાિો 

વચ્ચે કાળજીપવૂમક સંિુલન કિવાનો છે.” 

- ડેતવડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડતમતનસ્િેરટવ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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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 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

