
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જૂન 11 થી સરુક્ષા નનયતં્રણો સાથ,ે બધા ંઉદ્યાનો ફરીથી ખોલશે 

 

ઉદ્યાનો રાત્ર ે10 વાગ્ય ેબધં થશ ે

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 8, 2020) – પીલ પનલલક હેલ્થના માર્ગદશગન અનસુાર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ર્ુરુવાર, જૂન 11 થી તમામ 500+ 

ઉદ્યાનો ફરીથી ખોલશ.ે આમા ંશૅડ (ખુલ્લા છાંયડો આપતા) અન ેનપકનનક શલે્ટસગ (ઉજાણી સ્થાનો), બેંચીસ, લીશ-ફ્રી ડોર્ પાર્કસગ, વ્હાઇટ 

સ્રસ (સફેદ વ્યવનસ્થત) પાકગ રડસ્ક ર્ોલ્ફ કોસગ, અન ેસ્કટૅ પાર્કસગ સામલે છે (ચચંર્કુસી પાકગ નસવાય). ઉદ્યાનો રોજ રાત્રે 10 વાગ્યે બધં થશે. 

ટેનનસ અને નપકલબૉલ કોર્ટસગ, પીલ નવલેજ ર્ોલ્ફ કોસગ અન ેબ્રેમ્પટન સેનમટરી પણ ખુલ્લા રહેશે. 

 

બધાં રમતર્મતના મેદાનો અને રમતોના સ્રર્કચસગ, રમતના ક્ષતે્રો અને સર્વડો, આઉટડોર રફટનેસ સાધનો, આઉટડોર સ્વીચમરં્ પુલ્સ, સ્્લૅશ 

પૅડ્સ/વૅડડરં્ પુલ્સ, વૉશરૂમ્સ, અન ેપીવાના પાણીની નસસ્ટમ્સ બંધ રહેશે અને લોકોની સંપકગ સીમાથી દરૂ રહેશે.  

 

સમુદાયની સુરક્ષાની ખાતરી કરાવવાના વધારાના ઉપાયો તરીકે, તમામ આઉટડોર રમતના મેદાનો અને રફટનેસ સાધનો નારરં્ી રરં્ની 

્લાનસ્ટકની વાડથી વીંટવામાં આવશે જેથી આ સર્વડો બંધ રહ ેત્યારે જાહેર જનતા દ્વારા ઉપયોર્ન ેમનાઇ કરી શકાય.  

 

રહેવાસીઓન ેયાદ અપાવવામાં આવે છે કે ઓન્ટેરરયો ર્વમેન્ટના કટોકટી હુકમ અનુસાર, અત્યારના સમયે પાંચથી વધારે લોકોના સામાનજક 

મેળાવડાની પરવાનર્ી આપવામા ંઆવતી નથી. શુક્રવાર, જૂન 12, 2020 ના ંરોજ વહેલી સવાર ે12:01 વાગ્યાથી, આ રોનવન્સમા ં

સામાનજક મેળાવડો પાંચ લોકોથી વધારીને 10 લોકો સધુી સીનમત કરવામા ંઆવશે. રહવેાસીએ પોતાની સાથ ેન રહેતી કોઇપણ વ્યનર્કતથી 

ઓછામાં ઓછંુ 2.0 મીટર (કે છ ફૂટ)નું અંતર બધા ંસમયે અચૂક જાળવવુ ંરહ્ુ.ં 

 

સર્વડો ખુલે એટલે વધારાના કચરો એકત્ર કરતા કેન્સ ઉમેરવામાં આવશે, અને જરૂરરયાત મજુબ વધારાના નનરીક્ષણો અન ેકચરો એકઠો 

કરવાની કામર્ીરી કરવામા ંઆવશે. 

 

શડૅ (ખલુ્લા છાયંડો આપતા) અન ેનપકનનક શલે્ટસગ (ઉજાણી સ્થાનો) 

 

શારીરરક અંતર જાળવવાના પર્લાઓ અમલમા ંરહેશે. જયાં પણ શલે્ટસગ હોય ત્યાં શૅડ (ખલુ્લા છાંયડો આપતા) / નપકનનક શેલ્ટસગ (ઉજાણી 

સ્થાનો)માં કડક મહત્તમ ભોર્વટો સીમાઓ પાર્કસગમાનંા સાઇન બોડ્સગ પર સ્પષ્ટપણે નચનનનત કરવામા ંઆવશ.ે 

 

રહેવાસીઓન ેશૅડ શલે્ટસગમાં ઉપયોર્મા ંલેવા પોતાની ખુરશીઓ લાવવા રોત્સાનહત કરવામાં આવ ેછે, કારણકે સીટી કમગચારીઓ COVID-19 

નો ફેલાવો ટાળવા ટેબલો અને ખુરશીઓની પહોંચ સીનમત કરશ.ે રહવેાસીઓએ પોતાની ખુરશીઓ ઉપયોર્માં લીધાં પછી ઘરે પરત અચૂક લઇ 

જવી. સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના ઉદ્યાનમા ંછોડી દીધેલી કોઇ ખુરશીઓ ખસેડીન ેકાઢી લવેામા ંઆવશે. 

 

અત્યારના સમયે નપકનનક શલે્ટસગ અન ેપાર્કસગની જગ્યાઓમા ંઆર્ળ સૂચના ના આપવામા ંઆવે ત્યાં સુધી કોઇ બુડકંગ્સની છૂટ આપવામાં 

આવશ ેનહીં. 

 

લીશ-ફ્રી ડોર્ પાર્કસગ 

 



 

 

બ્રેમ્પટનના ચાર લીશ-ફ્રી ડોર્ પાર્કસગમાં કડક મહત્તમ ભોર્વટો સીમાઓ સાઇન બોડ્સગ પર સ્પષ્ટપણ ેનચનનનત કરવામાં આવશ.ે 

 

• બ્રેમલી નલનમટેડ કમ્યુનનટી પાકગ (1030 નવનલયમ્સ પાકગવ)ૅ 

• રક્રસ નર્લસન પાકગ (135 મૅકલાનલલન રોડ નોથગ) 

• ડુર્ન પાકગ (73 વૉડેન સ્રીટ ઇસ્ટ) 

• વ્હાઇટ સ્રસ) પાકગ (10302 હાટગ લેક રોડ) 

 

બ્રેમ્પટનના લીશ-ફ્રી ડોર્ પાર્કસગ પર વધુ માનહતી માટે, અહીં નર્કલક કરો. 

 

પાર્કસગ એમ્બસેડેર રોગ્રામ 

 

રહેવાસીઓન ેવ્યનર્કતઓ વચ્ચે ભૌનતક અંતર જાળવવાના માર્ગદશગનો અનુસરવાનું મહત્વ શીખવવુ ંએ COVID-19 નો ફેલાવો રોકવા 

મહત્વની બાબત છે. જૂન 13 થી શરૂ કરીન,ે અઠવારડક કામકાજના રદવસોની રાત્રીઓમા ંઅન ેઅઠવારડક રજાઓની રાત્રીઓમા,ં અમલી 

આરોગ્ય અને સુરક્ષા ઉપાયો નવશે રહેવાસીઓન ેસલાહ આપવા સીટી કમગચારીઓ લોકોની વધ ુઅવરજવર ધરાવતા પાર્કસગમાં સરક્રય રહેશે.  

 

કોપોરેટ સુરક્ષા સવેાઓ પાર્કસગની દખેરેખ રાખવાનુ ંચાલુ રાખશ.ે બ્રેમ્પટનના COVID-19 કટોકટી ઉપાયોના પટેા કાનનૂો અનુસાર, વ્યનર્કતઓ 

વચ્ચે ભૌનતક અંતર જાળવવાના નનયમનનું પાલન ન કરતા લોકોન ેદરકે ર્નુા દીઠ લઘુતમ $500 દંડ થઇ શકે છે. રહવેાસીઓને નબન-

અનપુાલન નોંધાવવા 311 નંબર પર કૉલ કરવાનુ ંકહવેામા ંઆવે છે. 

 

COVID-19 હલે્થ એન્ડ સલેટી મઝેસગ (આરોગ્ય અન ેસરુક્ષા ઉપાયો) 

 

સમુદાયના આરોગ્ય અને સુરક્ષાને ટોચમા ંધ્યાનમાં લઇને, વ્યનર્કતઓ વચ્ચે કડક ભૌનતક અંતર જાળવવાના ઉપાયો બ્રેમ્પટનના પાર્કસગમાં અમલી 

રહેશે. રહેવાસીએ પોતાની સાથે ન રહેતી કોઇપણ વ્યનર્કતથી ઓછામા ંઓછંુ 2.0 મીટર (ક ેછ ફૂટ)નું અતંર બધા ંસમયે અચૂક જાળવવું રહ્ુ.ં 

સીટી રહવેાસીઓન ેપોતાના અંર્ત રડસઇન્ફરે્કટન્ટ (ચપેનાશક પદાથગ), જેમ ક ેહને્ડ સેનટેાઇઝર કે વાઇ્સ સાથે રાખવાનું, પોતાના હાથ 

વારંવાર ધોવાનું અન ેપોતાની કોણીમાં ખાંસી કરવાનુ ંક ેછીંકવાનું પણ યાદ અપાવે છે.  

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પનલલક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજન્સી મેનજેમને્ટ ઓરફસમાં પોતાના 

ભાર્ીદારો સાથ ેઘનનષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુ ંછે. નનયનમત અદ્યતન માનહતી માટે વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 જુઓ, અન ે

કોઇપણ સમયે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ેરીજીયન ઓફ પીલ સુધી પહોંચવા 311 નંબર પર કૉલ કરો. 

અવતરણો (ર્કવૉર્ટસ): 

“હવામાન હંુફાળંુ થઇ રહ્ું છે ત્યારે, અમ ેસમજીએ છીએ ક ેરહવેાસીઓ પોતાના ઘરોમાંથી બહાર જવા અને તાજી હવાનો આનંદ લેવા 

ઇચ્છશે. અમે સર્વડો માત્ર ત્યારે જ ખોલીએ છીએ જયારે તેમ કરવુ ંસુરનક્ષત હોય અન ેએ બાબતની ખાતરી કરાવવા અમે પીલ પનલલક હેલ્થ 

સાથે ઘનનષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ાં છીએ. આપણાં સમુદાયનું આરોગ્ય અન ેસુરક્ષા અમારી અગ્રતા બની રહે છે, અને મન ેનવશ્વાસ છે ક ે

રહેવાસીઓ માર્ગદશગનનો આદર કરશે અને વ્યનર્કતઓ વચ્ચ ેભૌનતક અંતર જાળવવાનું આચરણ કરશે જયારે તેઓ આપણાં ઉદ્યાનોનો આનંદ 

લેવા બહાર જાય.” 

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

“રરઓપચનંર્ અન ેરરકવરી વર્કિંર્ ગ્રૂપ મારફત,ે આપણી સર્વડો અને સુનવધાઓન ેફરી ખોલવામાં વ્યાપક અનભર્મ અપનાવવામા ંઆવતું 

હોવાની ખાતરી કરાવવા અમે સમદુાય સાથ ેઅથગસભર ચચાગઓ કરવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ. અમારું ધ્યેય આરોગ્ય અન ેસુરક્ષા પર અગ્રતા 

રાખવાની સાથ ેસાથે, રહવેાસીઓ અને શહેરના તમામ હોદ્દેદારોની જરૂરરયાતોનુ ંકાળજીપવૂગક સંતુલન કરવાનુ ંછે.” 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Off-Leash-Parks.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

- માર્ટગન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ  કાઉનન્સલર, વોડ્સગ 3 અન ે4; લીડ (આર્વેાન), રરઓપનીંર્ એન્ડ રરકવરી 

વર્કિંર્ ગ્રપૂ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“શહેરની સવેાઓ અને સર્વડો સરુનક્ષતપણ ેખોલવી એ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અને અમારા કમગચારીઓ માટ ેટોચની અગ્રતા છે. અમ ે

જવાબદારીપવૂગક અને સુરનક્ષત રીત ેશહેરની સવેાઓ ફરીથી ખોલતા હોવાની ખાતરી કરાવવા અમે જરૂરી પર્લાઓ લેવાનુ ંચાલુ રાખીશંુ.” 

- ડેનવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડનમનનસ્રેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“ઉનાળો આવી ર્યો છે ત્યારે, લીશ-ફ્રી ડોર્ પાર્કસગ જેવી આઉટડોર જગ્યાઓ ધીરે ધીરે ખોલવાથી રહવેાસીઓને બહાર જવાની તક મળશે. 

આનાથી શારીરરક રવૃનત્ત અને માનનસક સુખાકારીને રોત્સાનહત કરવામા ંમદદ મળશે, પરંત ુએ યાદ રાખવું મહત્વનુ ંછે ક ેખુલ્લી સર્વડોનો 

અથગ આપણે કામર્રા રહવેાનુ ંબંધ કરવાનો થતો નથી. રહવેાસીઓએ COVID-19 નો ફેલાવો રોકવા ભલામણો અનુસરવાનું અચૂક ચાલુ 

રાખવું રહ્ું. અન્ય લોકોથી બ ેમીટર દૂર રહેવુ,ં આ ર્ોઠવણોમાં લોકો અન ેકૂતરાની મહત્તમ સંખ્યાનું પાલન કરીને ટોળંુ ભેર્ુ ંથતુ ંટાળવું, 

અવારનવાર અન ેદરેક મુલાકાત પછી હાથ ધોવા, અન ેજો બીમાર પડો તો પરીક્ષણ કરાવવું અન ેઘરે રહેવું, આ બધા ંઆર્ળ વધવા માટ ે

મહત્વના ઉપાયો છે." 

 

- ડૉ. લૉરેન્સ લૉહ (Dr. Lawrence Loh), ઇન્ટરરમ મેરડકલ ઓરફસર ઓફ હેલ્થ, પીલ પનલલક હેલ્થ 
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કૅનડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પૈકી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતેમાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ 

તેનો હાર્દ છે લોકો. અમને ઊજાદ મળે છે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને અમ ેતકવનકી અને 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. 
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