
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                   

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પ્રવશે કિ ેછે તમેના સિુક્ષિત પનુઃપ્રાિભંના તબક્કા 2 મા ં 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (24 જૂન 2020) – ઓન્ટારિયો સિકાિની િાજ્યના પનુઃ પ્રાિભંના તબક્કા 2 મા ંરિજન ઓફ પીલ જશ ેએવી 

જાહેિાતને પગલ ેસીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આગામી તબક્કામા ંપ્રવેશ કિ ેછે. 

તબક્કા 2 ના ભાગરૂપે ક્ષસટી સુિક્ષિત િીતે નીચેની સેવાઓ, સગવડો અને અવલતોનો પુનઃપ્રાિંભ કિશ:ે 

સમિ કમે્્સ 

ક્ષસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન જુલાઇ 13 થી સ્ટેમ્બિ 4 સુધી 4 થી 10 વર્ષની વયના બાળકો માટે િજૂ કિ ેછે ફેિફાિ કિેલ સમિ કેમ્્સ. િક્ષજસ્ટ્રશેન 

ઓનલાઇન ખુલશ ેજુન 29 મીથી તેમજ 311 માિફત. તમામ સહભાગીઓની સુિિા સુક્ષનક્ષચચત કિવા માટ ેપ્રોગ્રામમગંમા ંવધુ માત્રામા ં

વ્યક્ષક્તગત કિાયેલ ઇન્ડોિ અન ેઆઉટડોિ પ્રવૃક્ષિઓ સમાયેલ હશ.ે વધાિાની સલામતી વ્યવસ્ટ્થાઓ પણ કિાશે જેમા ંનીચેની બાબતો સામલે છે: 

• કેમ્પના જૂથ દીઠ મહિમ આઠ સહભાગીઓ અન ેબે પ્રક્ષશિકો 

• કેમ્પના આગવેાનો વ્યક્ષક્તગત િિણાત્મક સાધન પહેિશે 

• તમામ સગવડો પિ સાફ સફાઇ અને જંતમુુક્ત કિવાની પ્રરિયામા ંવધાિો કિાશે 

સ્ટ્્લશૅ પડૅ્સ અન ેપ્રોફસેસષ લકે 

આખા બ્રૅમ્પટનમાં સ્ટ્્લૅશ પૅડ્સ શક્ષનવાિ,ે જુન 27 મીથી ખુલશ.ે 

ક્ષસટી પ્રોફેસસષ લેકન ેજુલાઇના મધ્યમાં ખોલવાની અપિેા િાખે છે અન ેજનતાને બીચની પહોંચ આિિણ કિવા માટેના બુકકંગ્સથી મળશ.ે 

અિનેાઝ: રફગિ સ્ટ્કકેટગં/હોકી તાલીમ 

જુન 29 થી શરૂ થતા ંઅિનેા ફક્ત તાલીમ માટ ેખુલશ.ે આ સમયે કોઇપણ વૉક-ઇન્સ સ્ટ્વીકાિાશે નહીં અન ેબુકકંગ, ક્ષસટી સ્ટ્ટાફ માિફત 905-

874-BOOK પિ થશ.ે િેન્ટલ બકુકંગો જુન 25 ના િોજથી શરૂ થશ.ે વધાિવામા ંઆવેલ સલામતી પગલાંમાં સામેલ છે વપિાશની મયાષદા 10 

સહભાગીઓ સુધીની િાખવી જેમાં પ્રક્ષશિકોનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયે ચેંજ રૂમ્સનો ઉપયોગ થઈ શકશે નહીં. 

સ્ટ્પોર્ટસષ રફલ્ડડ્સ, રકૅ એન્ડ રફલ્ડડ, બાસ્ટ્કટેબૉલ કોર્ટસષ 

જુન 26 થી આઉટડોિ બાસ્ટ્કેટબૉલના કોર્ટસષ જાહેિ ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ થવાનું શરૂ થશ.ે 



 

 

જુલાઇ 3 ના િોજ આઉટડોિ સ્ટ્પોર્ટસષ રફલ્ડડ્સ અને બૅકટંગ કેક્ષજસ માત્ર તાલીમ માટ ેપિવાનગી સાથનેા ઉપયોગ માટ ેઉપલબ્ધ િહેશે. આ 

સમયે કોઇપણ વૉક-ઇન્સ સ્ટ્વીકાિાશ ેનહીં અને બુકકંગ ક્ષસટી સ્ટ્ટાફ માિફત 905-874-BOOK પિ થશ.ે ચેંજ રૂમ્સનો ઉપયોગ થઈ શકશ ે

નહીં. મહિમ 10 સહભાગીઓન ેરફલ્ડડ દીઠ મજૂંિી મળશ ેજેમા ંકોચનો સમાવેશ થાય છે. 

પકૅ્ષશયો બ્રમૅ્પટન 

આજથી શરૂ, ક્ષસટી હગંામી પૅક્ષશયોના ક્ષવસ્ટ્તિણ માટે ખાદ્ય પદાથોના વ્યવસાયો પાસેથી અિજીઓ સ્ટ્વીકાિ ેછે. બ્રૅમ્પટનના ંિેસ્ટ્ટોિન્ટો અન ે

બાિને પોતાના પૅક્ષશયો ફુટપાથ અને ખાનગી પાર્કિંગની જગ્યામા ંપિ ક્ષવસ્ટ્તાિવાની મંજૂિી છે જેથી વધ ુબેઠકોન ેસમાવી શકાય. વ્યવસાયો માટે 

વધ ુમાક્ષહતી અહીં ક્ષસટીના પૅક્ષશયો બ્રૅમ્પટન પષૃ્ઠ પિ ઉપલબ્ધ છે. 

બ્રમૅ્પટનનુ ંપસુ્ટ્તકાલય 

પોતાની પનુઃ પ્રાિંભ યોજનાના તબક્કા 2 તિીક ેપસદંગીના બ્રાંચ લોકેશનો પિ બ્રૅમ્પટન લાઇબ્રેિી સપંકષિક્ષહત કબષ સાઇડ ક્ષપક અપ સવેા ચાલુ 

કિવાની તૈયાિી કિ ેછે, જે ક્ષસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અને પીલ પક્ષબ્લક હેલ્ડથની સલાહ હેઠળ થશ.ે ક્ષવગતો 

અહીં www.bramptonlibrary.ca અન ેબ્રમૅ્પટન લાઇબ્રેિીના Facebook અન ેTwitter પિ @bramptonlibraryતિીક ેઉપલબ્ધ 

છે. 

મલકં: 

• રિરિએશન તબક્કો 2 પ્રોગ્રામ્સ અને સવેાઓની પનુઃશરૂઆત 

• ક્ષસટીના પનુઃપ્રાિભં અન ેક્લોઝિોની સપંૂણષ યાદી 

• ક્ષસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન રિઓપમનગં એન્ડ રિકવિી 

• ક્ષસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 અપડેટ 

અવતિણો 

"માળખાને પુનઃ ખોલવાના પ્રોક્ષવન્સના મચંતનાત્મક, પ્રાદેક્ષશક અક્ષભગમથી મન ેઆનંદની લાગણી થાય છે. ત્રણ મક્ષહના અગાઉ કટોકટી જાહેિ 

કિવામા ંઆવી ત્યાિથી જોવા જઈએ તો આજનો રદન એક સીમાક્ષચહ્ન ગણાય તમેજ એક એવી િણ જે પીલ પક્ષબ્લક હલે્ડથની સલાહ અનુરૂપ 

આપણા સમાજની પ્રક્ષતબદ્ધતાનુ ંપરિણામ છે. હંુ જાણં છંુ કે આપણા નાગરિકો અન ેવ્યવસાયો િોમાંક્ષચત છે અને હંુ તમામ લોકોન ેયાદ અપાવું  

આપણ ેશે્રષ્ઠ સ્ટ્વચ્છતા અન ેસલામતીની પ્રણાક્ષલઓ અનુસિવી ચાલુ િાખવાની છે જેથી આપણી ફિી બેઠા થવાની પ્રરિયાની ગક્ષત જળવાયેલી 

િહે." 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/bramptonlibrary&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c52bce668b3f461a131908d818763a9b|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637286243365250328&sdata=bcFlHbjuxOOpcPae8+AoP0Rqs4VSq2iRiTTs0V6pHJk=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Stage-2-Update.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
https://letsconnect.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

 “િહવેાસીઓ અન ેસ્ટ્થાક્ષનક ક્ષહસ્ટ્સાધાિકો સાથે અનેક સ્તાહ પ્રવિૃ િહીને યોજનાઓ બનાવ્યા બાદ ક્ષસટી પોતાની ઘણી બધી સવલતો 

સુિક્ષિત િીતે ખોલવા અન ેપ્રોક્ષવન્સની જાહેિાત અનુરૂપ સવેાઓ ફિી ચાલુ કિવા તૈયાિ થયુ ંછે. હંુ આપણા સમાજને તેઓની એકધાિી 

પ્રક્ષતબદ્ધતા માટ ેઆભાિ વ્યક્ત કરં છંુ જેથી COVID-19 ફેલાતો ઓછો થયો છે અન ેજેઓએ આપણા શહેિના સંપૂણષ ઉત્થાનમા ંયોગદાન 

આ્યું છે." 

- માર્ટષન મેરડિોસ (Martin Medeiros), રિજનલ કાઉક્ષન્સલિ, વૉડષ 3 & 4 પ્રમુખ, મેયસષ રિઓપમનંગ એન્ડ રિકવિી વર્કિંગ ગ્રૂપ, ક્ષસટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

"ક્ષસટી આપણી સવલતો અને સગવડો ફિી ચાલુ કિવા માટ ેપીલ પક્ષબ્લક હેલ્ડથ સાથ નજીકથી કાયષ કિી િહ્ું છે જે તમેના આિોગ્ય અન ે

સુિિાની માગષદક્ષશકા અને ક્ષનયમો અનુસાિ છે. અમાિી અક્ષગ્રમતા કમષચાિીઓ, િહેવાસીઓ અન ેમુલાકાતીઓનુ ંસ્ટ્વાસ્ટ્્ય છે તે સાથે આખા 

શહેિમાં સલામતીના પગલા ંલેવામાં આવ્યા છે જ્યાિે અમ ેઅમાિા સંગઠનના િેત્રો ફિી શરૂ કિવા જઈ િહ્ા છીએ." 

- ડેક્ષવડ બારિક, ચીફ એડક્ષમક્ષનસ્ટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), ક્ષસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

-30- 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી ક્ષવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદષ છે લોકો. 

અમને ઊજાષ મળ ેછે અમાિા ક્ષવક્ષવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ષણનું કેન્ર છીએ અન ેઅમે તકક્ષનકી અન ેપયાષવિણીય નક્ષવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનું નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા ક્ષનિોગી શહેિના ક્ષવકાસ માટે છે જે સુિક્ષિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્ષમરડયા સપંકષ : 

મોક્ષનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડષનેટિ, ક્ષમરડયા એન્ડ કમ્યુક્ષનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સંવાદ  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

