
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટે 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન સીટીની સગવડો સરુક્ષિતપણ ેપનુઃખોલવાની (રરઓપનીંગ) અન ે 

સવેાઓ ફરીથી શરૂ કરવાની તયૈારી કરી રહ્ુું છે 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 26, 2020) – સપ્ટેમ્બર 9 થી શરૂ કરીને, સીટી હૉલ સક્ષહતની સીટીની કોપોરટે સગવડો જાહેર જનતા માટે 

રૂબરૂમાું સવેાઓ માત્ર એપોઇન્ટમને્ટથી ફરીથી ખોલવામાું આવશ.ે પ્રવતતમાન આરોગ્ય અન ેસુરિા ઉપાયોને ટકેો આપવામાું મદદ માટ ેબધી 

સગવડોમાું વૉક-ઇન્સ (એપોઇન્ટમને્ટ વગર ગમ ેત્યાર ેચાલ્યા આવવાનુું) બુંધ રહેશે. 

 

સપ્ટેમ્બર 16 થી શરૂ કરીને, કાઉક્ષન્સલની ચેમ્બસત જાહેર જનતા માટે ફરીથી ખોલવામાું આવશ ેજેમાું મહત્તમ 50 લોકો રૂબરૂમાું માત્ર પહેલેથી 

બુકકુંગ કરાવીને મીકટુંગ્સમાું હાજર રહી શકશે. કક્ષમટી અને સીટી કાઉક્ષન્સલની બધી મીકટુંગ્સમાું જોડાવા, રજૂઆત કરવા અન ેપ્રક્ષતક્ષનક્ષધ 

મોકલવા માટે સીટી ઓનલાઇન ક્ષવકલ્પો પૂરા પાડવાનુું ચાલુ રાખશ.ે 

  

રૂબરૂમાું સવેાઓ અને એપોઇન્ટમેન્ટ બુકકુંગ પ્રરિયાની ક્ષવગતો આગામી રદવસોમાું સીટીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશ.ે મુલાકાત લો ત્યાર ેશુું 

અપેિા રાખવી અન ેજાહેર જનતાને સુરક્ષિત રાખવા સીટી પોતાનો ભાગ કેવી રીતે ભજવે છે તને ેલગતી વધુ ક્ષવગતો માટે વેબસાઇટ 

જુઓ, brampton.ca/reopening. 

  

મનોરુંજન કને્રો (રરરિએશન સને્ટસત) 

પસુંદગીની સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન મનોરુંજન સગવડો માત્ર આરક્ષિત એપોઇન્ટમને્્સ માટ ેફરીથી ખોલવામાું આવશ.ે ઇનડોર પૂલ્સ, રફટનેસ 

સગવડો, અન ેસીક્ષમત સામાન્ય કાયતિમો લૅબર ડે (સપ્ટમે્બર 7) પછી આરિણ (રરઝવેશન) કરાવીન ેફરીથી શરૂ થશ.ે લૅબર ડે પછી શરૂ થતા 

બધાું કાયતિમો અને સેવાઓ અુંગે માક્ષહતી માટ,ે જગ્યા કેવી રીતે આરક્ષિત કરાવવી તે સક્ષહત, આ 

વેબસાઇટ www.brampton.ca/recreation  પર સપ્ટમે્બર 1 નાું રોજ ઉપલબ્ધ થશ.ે 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

“આપણાું સમુદાયે આપણન ેઆ તબક્કા સધુી પહોંચાડવા મદદ કરવામાું તેઓના પ્રયત્નો માટ ેતેઓનો આભાર. અમ ેસવેાઓન ેરૂબરૂમાું 

સાવચેતી રાખીન ેતબક્કાવાર પનુઃખોલવા અન ેપનુઃરજૂઆત પર ધ્યાન આપીને અમારા જાહેર આરોગ્ય ક્ષનષ્ણાતોની સલાહ અનુસરવાનુું ચાલુ 

રાખયુું છે. આ આપણાું સૌ માટ ેનવી વાસ્તક્ષવકતા છે ત્યાર,ે અમ ેઆને સુરક્ષિત અન ેખામીરક્ષહત તબદીલી દરેક વ્યક્ષક્ત માટે બનાવવા કાયતરત 

છીએ.”  

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

“અમારા રરઓપનીંગ સવ ેમારફત,ે અમે સાુંભળયુું ક ે70% જેટલા રહેવાસીઓ ઇચ્છતા હતા કે સીટી શક્ય એટલી ઓનલાઇન સવેાઓ પૂરી 

પાડ.ે ક્ષબલલ્ડુંગ પરમી્સ, ઇવેન્્સથી માુંડીન ેજાહરે સલાહ-મસલત સુધી, અમે આપણાું સમુદાય અન ેધુંધાઓ માટે વધાર ેસુરક્ષિત ઓનલાઇન 

ક્ષવકલ્પો પૂરા પાડવાની તૈયારી બતાવી છે. આપણ ેધીર ેધીર ેરરઓપનીંગ કરવાનુું ચાલુ રાખયુું છે ત્યાર ેસરુક્ષિત, પહોંચ સુલભ અન ેઅનુકૂળપણ ે

ધુંધો કરવાની નવી રીતો શોધવાન ેઅગ્રતા આપવાનુું અમ ેચાલુ રાખીશુું.” 

- માર્ટતન મૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉક્ષન્સલર, વોર્ડસત 3 અને 4; લીડ (આગેવાન), મેયરનુું રરઓપનીંગ એન્ડ રરકવરી 

વર્કિંગ ગ્રપૂ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/recreation%20on%20September%201


 

 

“ક્ષવતેલા થોડાક મક્ષહનાઓથી, કમતચારીઓ આપણી સગવડોને સુરક્ષિત રરઓપનીંગ માટ ેતૈયાર કરી રહ્ાું છે. અમ ેશારીરરક અુંતર જાળવવાના 

ઉપાયો, વધાર ેસારી સફાઇ પ્રરિયાઓ, બધાું કમતચારીઓ માટ ેદરરોજ સરિય સ્િીલનુંગ, આ બધુું શરૂ કયુિં છે અન ેરરમોટ વકત એક્સેસને પ્રોત્સાહન 

આપ્યુું છે. આ બધાું પ્રયત્નો ખાતરી કરાવ ેછે ક ેઅમારા દ્વારા આપણાું સમુદાયન ેપૂરી પડાતી સવેા સાથે બાુંધછોડ કયાત વગર આપણ ેજાહેર 

આરોગ્ય માગતરેખાઓને વળગી રહીએ છીએ.” 

- ડેક્ષવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડક્ષમક્ષનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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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 
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