
 

 

 ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

    

           

બ્રમે્પટનમ ાં આ વર્ષ ેહલૅોવીન સરુક્ષિત રીત ેઉજવો! 

 
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓક્ટોબર 20, 2020) – આ વર્ષે, COVID-19 ન ેલીધ ેબ્રેમ્પટનમ ાં હૅલોવીનની ઉજવણી જુદી જણ શ.ે રહવે સીઓ 

ઘર ેપોત ન  સુશોભનો કરવ નુાં અને પોત ન  સ્પૂક-ટૅક્યુલર (આશ્ચયયજનક રીતે ડર મણ ) હૅલોવીનનુાં આયોજન કરી રહ્ ાં છે ત્ય ર,ે સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન રહવે સીઓને આ વર્ષયની ઉજવણીઓની સુરક્ષિત રીતે આનાંદ મ ણવ ની રીતો જણ વી રહ્ુાં છે. 

 

બ્રમે્પટનમ ાં રિક ઓર િીટ (ઘર-ેઘર ેજઇન ે"રિક ઓર િીટ" કહીન ેકને્ડી મ ગવી) 

 

પ્રોક્ષવન્સ અન ેપીલ પક્ષલલક હલે્થન  ક્ષનદેશોને અનસુરત , પરાંપર ગત ડોર-ટ-ૂડોર રિક ઓર િીટની ભલ મણ સુધ રેલ  સ્ટજે 2 પક્ષલલક હેલ્થ 

યુક્ષનટ રીજીયન્સમ ાં કરવ મ ાં આવતી નથી, જેમ ાં પીલ રીજીયન અન ેબ્રેમ્પટન સ મેલ છે, અન ેલોકોએ ઉજવણી કરવ ની વૈકક્ષલ્પક રીતો 

ક્ષવચ રવી જોઇએ. આમ ાં નીચેની બ બતો સમ વી શક ય છે: 

• બ ળકોને વર્ચયુયઅલ એક્ષક્ટક્ષવટીસ અન ેપ ટીઓ મ ટે તૈય ર થઇને સહભ ગી થવ  પ્રોત્સ ક્ષહત કરવ  

• કોળુાં પર કોતરણી (પમ્પકીન ક ર્વિંગ્સ) ક મ ઘર ેકરવુાં 

• ર ત્રે મૂવી જોવુાં કે ડર મણી વ ત યઓ કહવેી ક ેસ ાંભળવી 

• ઘર આગળની લૉન્સ શણગ રવી 

 

આપણ ાં સમુદ યન ેસુરક્ષિત ર ખવ મ ાં મદદ મેળવવ , સીટી ઓફ બ્રમે્પટન આ વર્ષ ેકુટુાંબોન  આનાંદ મ ટ ેક્ષવશ ળ શે્રણીન  મજાન , મફત 

આયોજનો કરવ નુાં છે! 

 

કોળ ન  સશુોભનની સ્પધ ય (પમ્પકીન ડકેોરટેટાંગ કન્ટસે્ટ) 

 

સ્પૂકી ક્ષસ્પરરટ (ક્ષબહ મણી ભ વન )મ ાં રહો અન ેતમ રી પમ્પકીનન ેસુશોક્ષભત કરવ ની આવડતો દેખ ડો. એક સ્વીમ, સ્કટૅ કે રફટનેસ ક યયક્રમમ ાં 

હ જર રહેવ  બ્રેમ્પટન રરરક્રએશન પ સીસની 50 જોડીઓમ ાંથી એક જોડી જીતવ  ઓક્ટોબર 16 થી 29 સુધીમ ાં તમે સજાવેલ  પમ્પકીનનો 

ફોટો મોકલો! સાંપણૂય ક્ષવગતો અહીં ઉપલલધ છે, www.brampton.ca/recreation.  

 

મફત ર િસી કદની મશૅ એક્ષક્ટક્ષવટી રકટ્સ 

 

ઘરે હૅલોવીન પ્રવૃક્ષિ કરીન ેરચન ત્મક બનો! એક તૈય ર સપ્લ ય રકટનો ઉપયોગ કરીન ેઅને એક-એક કરીને પગલુાં ભરીન ેઓનલ ઇન ટ્યુટોરરયલ 

અનુસરીને તમ રો પોત નો મોન્સ્ટર (ર િસ) બન વો. ક્ષપકઅપ કરવ  (લઇ જવ ) મ ટેની મફત એક્ષક્ટક્ષવટી રકટ્સ ઓક્ટોબર 19 થી શરૂ કરીને 

ઉપલલધ થશ.ે સાંપણૂય ક્ષવગતો અહીં ઉપલલધ છે, www.brampton.ca/recreation.  

 

કશુળ પહરેવશે સ્પધ ય 

 

આ હૅલોવીનમ ાં, કુશળ ક રીગર બનો અન ેશહેરનો સૌથી શ નદ ર હલૅોવીન પહેરવેશ બન વો! આ શહરે 10 વર્ષય અને ઓછી ઉંમરન  બ ળકો 

મ ટ ેટોચન  ત્રણ કોસ્ર્ચયુમ્સ (પહેરવેશ) મ ટે સહભ ગી થતી દરકે વ્યક્ષક્ત મ ટ ેએક ખ સ સ્ક્રૉલ અન ેક્ષગફ્ટ સ થ,ે ઍવોર્ડસય આપશ.ે અમ રી 

જજીસની પનેલમ ાં મેયર પૅરિક બ્ર ઉન (Patrick Brown), સીટી ક ઉક્ષન્સલર ડગ ક્ષવ્હલન્સ (Doug Whillans), રીજીયનલ ક ઉક્ષન્સલર 

રૉવેન  સેન્ટોસ (Rowena Santos), પીલ રીજીયનલ પોલીસ સુક્ષપ્રન્ટેન્ડેન્ટ નવૅ ક્ષશન્ઝર (Nav Chhinzer), પીલ રડક્ષસ્િક્ટ સ્કૂલ બોડય 

િસ્ટી કૅથી મૅકડોન લ્ડ (Kathy McDonald), અન ેશહેરન  એકક્ટાંગ (ક યયક રી) કમ્યુક્ષનટી સર્વયસીસ કક્ષમશ્નર ડૅરેક બૉય્સ (Derek 

Boyce) સ મેલ છે.  

 

http://www.brampton.ca/recreation
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સોક્ષશયલ મીરડય  પર ઓક્ટોબર 31 થી નવેમ્બર 6 સુધીમ ાં તમ ર  કોસ્ર્ચયુમનો ફોટો વહેંચીને અન ેસ્થ ક્ષનક બ્રેમ્પટન િીટ વને્ડસય પ સથેી 

કેટલ ક ચરડય ત  ઇન મો જીતવ ની તક મ ટ ે#BramptonCraftiestCostume2020 નો ઉપયોગ કરો!  

 

ક્ષવજેત ઓનો સીધો સાંપકય કરવ મ ાં આવશે અન ેશહેરની સોક્ષશયલ મીરડય  ચેનલ્સ પર ઘોર્ષણ  કરવ મ ાં આવશે. 

 

ગ્રટે પમ્પકીન પ ટી અન ેસોક્ષશયલ મીરડય  સ્પધ ય 

 

આ વર્ષ,ે ગ્રેટ પમ્પકીન પ ટી વર્ચયુયઅલ થવ ની છે. વ્ય વસ ક્ષયક કોળુ કોતરણી કલ ક રો (પમ્પકીન ક ર્વિંગ આર્ટયસ્ટ્સ) રરક જૅકોબસન (Rick 

Jacobson) અને રોય ક્ષશશૉમ (Roy Chisholm) ન ેક્ષશલ્પકળ ન  અન ે3D જૅક-ઑ’-લૅન્ટન્સય બન વત  ક્ષનહ ળો! ખ સ મ ક્ષહતી અન ે

યુક્ષક્તઓ જાણો અને ચોક્કસપણ ેપમ્પકીન ડેકોરેટટાંગ સ્પધ યમ ાં તમ રી બન વટ દ ખલ કરો.  

 

હૅલોવીનને અનુસરીન,ે તમ રાં કોસ્ર્ચયુમ છેલ્લી વ ર પહેરો અને તમ ર  પમ્પકીન્સન ેખ તર આપતો એક ફોટો લો. તમ ર  પમ્પકીન્સને ખ તર 

આપવ ની રીત અહીં જાણો. તમ રો ફોટો સોક્ષશયલ મીરડય  પર નવમે્બર 1 થી 6 સુધીમ ાં વહેંચો અને કટેલ ક ચરડય ત  ઇન મો જીતવ ની તક 

મ ટ ે#BramptonHalloween2020 નો ઉપયોગ કરો! 

 

ક્ષવતેલ  વર્ષોમ ાં, સીટીએ રહેવ સીઓને ગ્રેટ પમ્પકીન પ ટીમ ાં બગડી ન જાય તેવ  ખ દ્યપદ થો લ વવ  કહ્ુાં છે. આ વર્ષે અગ ઉ ક્ય રેય કરત  

વધ ર,ે સ્થ ક્ષનક ફૂડ બેંક્સન ેસહ યત ની જરૂર છે. કપૃ  કરી તમે દ ન આપી શકો તવેી કોઇપણ રકમ સ્થ ક્ષનક ફૂડ બેંક્સને આપવ નુાં ક્ષવચ રશો. 

 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

 

“પ્રોક્ષવન્સન  રિક ઓર િીટની સ મ ેસલ હ આપત  ક્ષનણયયન ેધ્ય નમ ાં ર ખીને, સીટી આ વર્ષ ેબ્રેમ્પટનમ ાં હૅલોવીનની ઉજવણી કરવ  સાંખ્ય બાંધ 

પગલ ઓ ભરી રહ્ુાં છે અન ેહુાં કુશળ પહેરવેશ (કોસ્ર્ચયુમ) સ્પધ ય, કોળુાં સજાવટ અન ેગ્રટે પમ્પકીન પ ટી સક્ષહતની અમ ેયોજેલી મોજમજાની 

પ્રવૃક્ષિઓનો આનાંદ મ ણવ  દરેક વ્યક્ષક્તને પ્રોત્સ ક્ષહત કરાં છુાં.” 

- પૅરિક બ્ર ઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“આ હૅલોવીનમ ાં, આપણ ાં સમુદ યનુાં આરોગ્ય અને સુખ ક રીને ટોચમ ાં ધ્ય નમ ાં લેવ  અને તમ ર  ક્ષપ્રયજનો સ થ ેઘર ેસુરક્ષિતપણે ઉજવણી 

કરવ  ચોક્કસ રહો. અમે તમ ર  કુટુાંબીજનો સ થે આનાંદ મ ણવ  ઘણી રોમ ાંચક, સરુક્ષિત પ્રવૃક્ષિઓ ર ખી છે અને કેટલ ક ચરડય ત  ઇન મો 

જીતવ ની તક મ ટે અમ રી સ્પધ યઓમ ાં સહભ ગી થવ  ચોક્કસ રહશેો!” 

- હરરકરત કસાંહ (Harkirat Singh), સીટી ક ઉક્ષન્સલર, વોર્ડસય 9 અન ે10; પ્રમુખ, કોપોરેટ સર્વયસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“આપણે આ વર્ષ ેહૅલોવીનની ઉજવણી અાંતર જાળવીને કરીશુાં, પણ તેનો અથય એ થતો નથી ક ેઆપણે કોઇપણ રીતે ઓછ ાં જોડ યેલ  રહીએ 

છીએ. એક સ્પૂકી કોસ્ર્ચયુમ (ડર વતો પહેરવેશ) પહેરો, અમ રી ઓનલ ઇન પ્રવૃક્ષિઓ તપ સો, અન ેસોક્ષશયલ મીરડય  પર 10 વર્ષય અને ઓછી 

ઉંમરન  બ ળકો મ ટ ે#BramptonCraftiestCostume2020, અન ેતમ ેતમ ર  કોળ ને ખ તર આપો ત્ય ર ે

#BramptonHalloween2020 પર કોસ્ર્ચયુમ પહેરેલ  ફોટ  વહેંચવ નુાં ભૂલશો નહીં!” 

- રૉવેન  સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્ર દેક્ષશક ક ઉક્ષન્સલર વૉર્ડસય 1 અને 5; ઉપપ્રમુખ, કોપોરેટ સર્વયસીસ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

 

“આ વર્ષે સમગ્ર બ્રેમ્પટનમ ાં હૅલોવીનની ઉજવણી કરતી વખત ેઆરોગ્ય અને સુરિ  અમ રી અગ્રત  રહે છે. ઘર ેરહીને ઉજવણી કરવ  પીલ 

પક્ષલલક હલે્થન  સુરિ  ઉપ યો વડ ેઉજવણી કરવ  ચોક્કસ રહેશો. એક પમ્પકીન સજાવો, મોન્સ્ટર મૅશ એક્ષક્ટક્ષવટી રકટ મેળવો, અન ેઆ 

રદવસનો આનાંદ મ ણશો!” 

- ડેક્ષવડ બ રરક (David Barrick), ચીફ એડક્ષમક્ષનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ે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. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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