
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

જૂન દિમ્યાન પ્રથમ વખત વરિષ્ઠોના પ્રશસંા રદનન ેમાન્યતા અપાશ ેજે બ્રમૅ્પટન ખાત ેસસસનયસસ મન્થ ગણવામા ં

આવ ેછે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (16 જૂન 2020) – મ ે27 ના િોજ, બ્રૅમ્પટન સીટી કાઉસન્સલે પ્રસ્તાવ પસાિ કયો કે એક સમર્પસત રદવસ ેબ્રૅમ્પટનના 

વરિષ્ઠોના અનકે યોગદાનન ં સન્માન કિવામાં આવ.ે આ વર્ષ,ે બ્રમૅ્પટન સસસનયિ સસરટઝન્સ કાઉસન્સલ્ના માગસદશસન હેઠળ જ ન 19 ન ેબ્રૅમ્પટનમા ં

સસસનયસસ અસપ્રસસએશન ડે તિીક ેઘોર્ષીત કિવામા ંઆવે જે જ નના સસસનયસસ મન્થના ભાગરૂપ ેહશ.ે 

જ ન 19 ના િોજ સવાિ ે11 વાગ્યાથી મધ્યાહ્ન સ ધી એક સવસશષ્ટ સસસનયસસ અસપ્રસસએશન ડે ટેસલ ટાઉન હૉલ યોજાશ.ે પ્રોગ્રામમા ંમેયિ પેરિક 

બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) સ્વાગત પ્રવચન કિશ,ે એક પૂવથેી િેકોડસ કિેલ બ્રૅમ્પટન કન્સટસ બૅન્ડનો કાયસક્રમ દશાસવાશે અને 

પૅિાસલસમ્પઅન અન ેસવશ્વ ચેસમ્પયન જેફ ઍડમ્સન  ંપ્રેિણાદાયક વક્તવ્ય હશ.ે COVID-19 ના િોગચાળાના પડકાિોનો જ્યાિે આપણ ેસામનો 

કિી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેપીલ પસલલક હેલ્થ અન ેરિજનલ કાઉસન્સલિો પૅટ ફોર્ટસની અન ેગૂિપ્રીત સધલ્લોન સાથે વરિષ્ઠોને વાત કિવાની તક સાંપડશ ે

જેઓ COVID-19 સસસનયસસ સપોટસ ટાસ્ક ફોસસના સહ પ્રમ ખો છે. 

કૉલમાં જોડાવા માટે વરિષ્ઠો ગ રૂવાિ, જ ન 18 સ ધીમા ંપોતાનો ફોન નંબિ િસજસ્ટિ કિાવવા 311 પિ કૉલ કિી શકશે. લાઇવ ઑરડયો સ્િીમ 

ઓનલાઇન મળતી િહેશે. 

જ ન બ્રમૅ્પટનમા ંસસસનયસસ મન્થ છે 

સસસનયસસ માટ ેઓનલાઇન પ્રવસૃિઓ 

વરિષ્ઠો માટે સજાસયેલ શે્રણીબદ્ધ પ્રવૃસિઓ ઓનલાઇન ઉપલલધ છે જેમા ંસમાવેશ થાય છે રફટનેસ સવરડયોઝ, એસક્ટસવટી શીટ્સ, ઉખાણા અને 

ઘણં બધ ં અહીં મળશ ેwww.brampton.ca/recreation. 

કમ્ય સનટી મોઝેક પ્રોજેક્ટ 

સસસનયસસને અથસપણૂસ કમ્ય સનટી મોઝેક પ્રોજેક્ટમા ંભગેા લેવા પ્રોત્સાસહત કિવામા ંઆવે છે જેથી તમેન ેમાટ ે"સામાસજક મૈત્રી”શ  ંછે તે કેદ કિી 

શકાય. િસજસ્ટિ થાવ એટલે સહભાગીઓન ેએક આટસ રકટ પ્રાપ્ત થશ ેજેમાં સામેલ હશ ે4’x4’સસિસેમક ટાઇલ, એરક્રસલક પેઇન્ટ સટે અન ે

પેઇન્ટબ્રશ. સંદેશ હોય ક ેકોઇ સચત્ર, વરિષ્ઠો "મૈત્રી"ન  ંતમેન  ંઅથસઘટન તેમન ેલાગ ેતે િીતે પ્રસ્ત ત કિી શકશ.ે સસટીના સ્વયંસેવકો ટાઇલ્સ ભગેી 

કિશ ેઅને જ લાઇમા ંઆખા મોઝેકને જાહેિમાં પ્રદર્શસત કિવામાં આવશ.ે વરિષ્ઠો પ િવઠો મેળવવા માટે 311 પિ કૉલ કિીન ે

અથવા covid19seniors@brampton.caપિ ઇમેલ કિીને િસજસ્ટિ કિાવી શકશે. િસજસ્ટિ કિવાની સમાસપ્ત તાિીખ જ ન 19 છે. 

સવગતો અહીં ઉપલલધ છે www.brampton.ca/recreation.  

http://www.brampton.ca/recreation
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

સસસનયસસ કાફ ૅકૉલ-ઇન ચટૅ્સ 

COVID-19 ના ભૌસતક અંતિના પગલાંન ેકાિણ ેલાગેલ એકલતાનો સામનો કિવા વરિષ્ઠો હવ ેપોતાના ઘિેથી જ અન્ય વરિષ્ઠો સાથે હળીમળી 

શકશે. સસટી ઓફ બ્રમૅ્પ્ટનના સહયોગથી ફ્રી ટેસલફોન પ્રોગ્રામ માિફત વરિષ્ઠો સવશરે્ષ સવર્ષય પિ ચચાસ કિી શકશે, િમતો િમી શકશે કે સામાન્ય 

વાતાસલાપો કિી શકશે. તાિીખ સટે કિવા અન ેતમેન ેમાટે અન કૂળ સમય નક્કી કિવા વરિષ્ઠો 905.874.3348 પિ કોલ કિી શકશે. 

COVID-19 દિસમયાન વરિષ્ઠો માટ ેવધાિાની મદદ 

COVID-19 િોગચાળા દિસમયાન, COVID-19 સસસનયસસ સપોટસ ટાસ્ક ફોસસ દ્વાિા ગ્રોસિીની રડસલવિીમા ંજરૂરિયાતમંદ વરિષ્ઠોન ેમદદ પૂિી 

પાડવામાં આવી િહી છે. વરિષ્ઠો ગ્રોસિીનો ઓડસિ 311 પિ કૉલ કિીને અથવા covid19seniors@brampton.caપિ ઇમેલ કિીને 

આપી શકશ.ે પેમેંટ કાડસ ન હોય એવા લોકો વતી સસટી પોતાના ગ્રોસિી પાટસનિો માિફત ચૂકવણી કિ ેછે. સ્વયંસવેકો ગ્રોસિી િહવેાસીના દ્વાિ ે

ડ્રોપ કિ ેછે અન ેતેમની ગ્રોસિીની ઇનવોઇસ ચૂકવની માટ ે30 રદવસની અંદિ તમેને મોકલવામાં આવ ેછે. 

 

સસસનયસસ સપોટસ ટાસ્ક ફોસસ 690 પૂછપિછોનો જવાબ આપી ચ ક્યા છે અન ેCOVID-19 નો સામનો કિવાના રૂપ ેબ્રૅમ્પટનમા ં200 કિતા 

વધ  ગ્રોસિી અને દવાની રડસલવિી કિી ચ ક્યા છે. પસસનલ પ્રોટેક્શન ઇસક્વપમને્ટ ધિાવતા આશિે 1,600 કેિ પેકજે વરિષ્ઠોન ેસવતરિત કિવામાં 

આવી િહ્યા છે અને 90 કિતા વધ  વરિષ્ઠોના સંગઠનો આખા બ્રૅમ્પટનમાં સસટીની એજ-ફ્રેન્ડલી કસમટી માિફત પ્રવૃત કિવામા ંઆવેલ છે. 

વરિષ્ઠો કોઇપણ સમયે 311 પિ કૉલ કિીન ેસસસનયસસ સપોટસ ટાસ્ક ફોસસનો સંપકસ કિી શક ેછે અથવા અહીં એમેલ કિી શક ે

છે covid19seniors@brampton.ca જેથી આવા મ શ્કેલીભયાસ સમયમાં મદદ મળી શક.ે 

પષૃ્ઠભ ૂ

આપણા સમાજની વરિષ્ઠ વસ્તીન ેસીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પ્રવૃિ કિીને તમેની કદિ કિવાન  ંચાલ  િાખી િહ્ય  ંછે. એજ-ફ્રેન્ડલી સ્િટેજી માિફત સસટી 

જીવનના તમામ તબક્કાઓમા ંિહલે િહેવાસીઓની અનન્ય જરૂરિયાતો પિ પણૂસ અન ેટકાઉ સમ દાયોની િચના અને સવકાસ માિફત ધ્યાન 

કેસન્િત કિી િહ્ય ં છે. પ્રોસવન્સ ઓફ ઓન્િાયોએ જ નને સસસનયસસ મન્થ તિીક ેઘોર્ષીત કયો તેન  ંઆ 36 મ ં વર્ષસ છે. 

 

અવતિણો 

“બ્રૅમ્પટનના વૈસવધ્યસભિ અને સવકાસ પામતા સમાજમાં વરિષ્ઠો આશિે 11 ટકા જેટલા છે, અને આ જ ન માસમા ંવડીલોની કદિ કિતા મન ે

ગૌિવની લાગણી થાય છે. બ્રૅમ્પટન દીઘસ વયીન લોકો સાથ ેમતૈ્રીભાવ કેળવવામા ંઅગ્રસેિ છે અને વરિષ્ઠો આપણા શહેિને આકાિ આપવામાં 

મહત્ત્વની ભૂસમકા ભજવે છે. સસટી તે સ સનસશ્ચત કિવાન  ંચાલ  િાખશ ેજેથી વરિષ્ઠોન ં સ્વમાન જળવાય અન ેતેઓ પ્રવૃિ િહે અને તમેન ેસ્વસ્થ 

િહેવા માટ ેજોઇએ તે મદદ મળી િહે. હ  ંબધાંન ેપોતાની ફિજ બજાવવા પ્રોત્સાસહત કર ંછ ં અને આ મસહને ભૌસતક અંતિની પ્રણાસલઓ 

ધ્યાનમા ંિાખીન ેવરિષ્ઠોને વધાવી લે. 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"વરિષ્ઠો આપણા સમાજના પાયારૂપ છે અન ેઅમે તમેને વધાવી લેવા અને તમેની કદિ કિવામા ંઅમે હિણફાળ ભિી િહ્યા છે. બ્રૅમ્પટન સસસનયિ 

સસરટઝન્સ કાઉસન્સલના માગસદશસન હેઠળ મન ેજણાવતા ગૌિવ થાય છે ક ેબ્રૅમ્પટન સીટી કાઉસન્સલ ેસવાસન મતે માિા પ્રસ્તાવને ટેકો આપ્યો 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca


 

 

જેથી સસસનયસસ મન્થ દિસમયાન સસસનયસસ ડે ન ં સજસન કિી શક.ે આ સમર્પસત રદવસે અમ ેઆપણા વરિષ્ઠો પિ ધ્યાન કેસન્િત કિીશ  ંઅન ેતઓેએ 

બ્રૅમ્પટનમાં તમેજ બહાિ જે હાંસલ કય ું છે તનેી કદિ કિીશ .ં" 

 માર્ટસન મરેડિોસ (Martin Medeiros) રિજનલ કાઉસન્સલિ, વૉડસ 3 અન ે4, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"દિ વર્ષ,ે સસટીના કમસચાિીગણ જ નમા ંસસસનયસસ મન્થ ઉજવવાની પ્રવૃસિઓ યોજે છે. આ વર્ષ,ે સસટી COVID-19 ની અસિોથી અન રૂપ 

થઈન ેઉજવણીઓ ઓનલાઇન કિશ.ે કૉલ-ઇન ચૅટ્સથી ઓનલાઇન પ્રવૃસિઓ, પ્રસશક્ષણ આપતા રફટનસેના સવરડઓ જેવી બાબતો િાખીને 

અમ ેઆખા મસહના દિસમયાન અમાિા વરિષ્ઠો સાથ ેઅથસપણૂસ િીતે પ્રવૃિ થઈએ છે અન ેતેમની સાથે સબંંધ બનાવીએ છીએ." 

- ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનસ્િેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદસ છે લોકો. 

અમને ઊજાસ મળ ેછે અમાિા સવસવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષસણન ં કેન્િ છીએ અન ેઅમે તકસનકી અન ેપયાસવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાસ માટે છે જે સ િસક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધ  જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 
સમરડયા સપંકસ : 

મોસનકા દ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડસનેટિ, સમરડયા એન્ડ કમ્ય સનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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