
 

  

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે

ગટે બકે ટ ૂબટેર. વકે્સિનટે બ્રમે્પટન. 

રહવેાિીઓન ેરિીકરણ માટ ેપ્રોત્િાક્હત કરવા િીટીએ વકે્સિનટે બ્રમે્પટન ઝ ુંબશે શરૂ કરી 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 2, 2021) – રિીકરણ પ્રરિયા ચાલ  છે ત્યાર ેઅન ેરિીની બીજા શોટ્િની પ્રરિયા આ ઉનાળામાું ગક્તમય બનાવવાની 

પ્રોક્વન્િની ઘોષણાન ેઅન િરતા – પ રવઠો ઉપલબ્ધ રહે તો, િીટીએ પોતાની ઝ ુંબેશ શરૂ કરી “ગટે બકે ટ ૂબેટર. વેક્સિનટે બેટર.” જે બ્રેમ્પટન અન ે

પીલમાું રિીકરણમાું જોવા મળેલી ગક્તન ેવગેમય બનાવશ.ે 

“ગેટ બેક ટ ૂબટેર. વેક્સિનેટ બ્રેમ્પટન.” ઝ ુંબેશ સ્થાક્નક પ્રક્તભાશાળી બ્રેમ્પટનવાિીઓએ રિીકરણ કરાવવાનો ક્નણણય લેવા પાછળના અુંગત કારણો 

પર ધ્યાન આપ ેછે, અન ેકવેી રીતે તે દશાણવ ેછે, બધાું રહવેાિીઓ રિી ઉપલબ્ધ થાય એટલે પોત ેપોતાની રિી મેળવી લે તનેાથી, િમ દાય તેઓની 

આિપાિના લોકોન ેિુંરક્ષણ આપશ ેઅને જીવનના એ પહેલ ઓ પર પરત આવશ ેજેન ેતેઓ COVID-19 વૈક્વવક મહામારીન ેલીધે માણવાન ું 

ચૂકી ગયા હતા.  

રિીઓ આપણાું િમદાયન ેબેક ટ ૂબેટર (વધારે િારી ક્સ્થક્તમાું પરત લાવવામાું) ક્નણાણયક ભૂક્મકા ભજવે છે. COVID-19 દરક્મયાન દરકે વ્યક્સત 

જ દી જ દી રીતે પ્રભાક્વત થઇ છે, અન ેબધાું રહવેાિીઓ પાિ ેરિીકરણ કરાવવા માટ ેપોતાના અુંગત કારણો છે. 

રિીઓ 

તા. મે 25, 2021 િ ધીમાું, 357,008 બ્રમે્પટનવાિીઓ – અથવા 52.3 ટકા લોકો – COVID-19 રિીનો પોતાનો પહેલો ડોઝ લઇ ચૂસયા છે. 

પીલમાું રહેતી, કામ કરતી કે સ્કૂલે જતી 12 વષણ ઉપરાુંતની વ્યક્સતઓ હવ ેપીલ રીજીયનમાું વેક્સિન માટે પોતાની પહેલી એપોઇન્ટમને્ટ બૂક 

કરાવવાન ેપાત્ર બની છે. 

તા. મે 28, 2021 નાું રોજ, ઓન્ટેરરયો ગવમેન્ટ ેઘોષણા કરી ક ેતઓે આ ઉનાળામાું બ-ેડોઝન ું લક્ષ્ય રાખીને બીજો ડોઝ શરૂ કરવાન ું કાયણ વેગમય 

બનાવી રહ્ાું છે. જો પૂરતો વેક્સિન પ રવઠો મળી રહે તો, અપેક્ષા રાખવામાું આવે છે કે રિી મેળવવાન ું પિુંદ કરતા મોટા ભાગના 

ઓન્ટેરરયોવાિીઓએ આ ઉનાળાના અુંત િ ધીમાું િુંપૂણણપણ ેરિીકરણ કરાવી લીધ ું હશ.ે 

હાલમાું, 80 વષણ ક ેવધારે ઉંમરના પીલવાિીઓ ટૂુંકા િમયગાળામાું પોતાનો બીજો ડોઝ બ ક કરાવવાન ેપાત્ર છે. વધ  માક્હતી અહીં મેળવી શકાય 

છે. 

આરોગ્ય અન ેિ રક્ષા ઉપાયોની યાદ અપાવીએ છીએ 

રહેવાિીઓએ રિીકરણ કરાવી લીધ ું હોય તો પણ, તેઓન ેબધાું આરોગ્ય અને િ રક્ષા ઉપાયો અન િરવાના મહત્વની યાદ અપાવવામાું આવે છે 

જેથી આપણાું િમ દાયને િ રક્ક્ષત રાખવામાું અને COVID-19 નો ફેલાવો રોકવામાું મદદ મળી રહે. બ્રેમ્પટનવાિીઓએ માસ્સિ પહેરવાન ું, 

વ્યક્સતઓ વચ્ચ ેશારીરરક અુંતર રાખવાન ું, પોત ેિારી સ્વચ્છતા જાળવવાન ું અને પોતે અસ્વસ્થ અન ભવે તો ઘર ેરહવેાન ું ચાલ  રાખવ ું રહ્ ું. 

તમે પોતાન ેઅન ેતમારા ક્પ્રયજનોને િુંરક્ષણ આપો, અને જો તમ ેહજ  િ ધી તમે ન કય ું હોય તો, તમારી પહેલી COVID-19 રિી લેવાન ું બ કકુંગ 

કરાવો. બીજા ડોઝની ઉપલબ્ધતા પર અદ્યતન માક્હતી પ્રોક્વન્િના વેક્સિન બ કકુંગ પોટણલ પર મેળવો, અન ેવહેલામાું વહેલી તક ેતમે રિીન ું બ કકુંગ 

કરાવો. િાથ ેમળીન,ે આપણ ેCOVID-19 નો ફેલાવો રોકીશ ું. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000217/ontario-accelerates-rollout-of-second-shots-targeting-a-two-dose-summer&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744e
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000217/ontario-accelerates-rollout-of-second-shots-targeting-a-two-dose-summer&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744e
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/getting-the-vaccine/#rebook&amp;data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|dd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637582535099159625|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=tjKc4dfRa2qGChgpxK
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099159625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w


 

  

 

કડીઓ (લલુંસિ) 

• વેબિાઇટ – ગટે બેક ટ ૂબટેર. વેક્સિનેટ બ્રેમ્પટન. 

• વીરડયો – ગટે બકે ટ ૂબટેર. વેક્સિનેટ બ્રેમ્પટન. 

• રીજીયન ઓફ પીલન ું વેક્સિન બ કકુંગ પોટણલ 

• ગવમેન્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોન ું વેક્સિન બ કકુંગ પોટણલ 

• િીટી ઓફ બ્રમે્પટનની COVID-19 િામ ેપ્રક્તરિયા 

• પીલમાું COVID-19 નાું કિેીિ 

અવતરણ (સવૉટ): 

“તાજેતરમાું હ ુંફાળ  હવામાન શરૂ થવાની િાથે, હ ું જાણું છ ું કે બધાું બ્રેમ્પટનવાિીઓ આગળના રદવિો વધારે િારા આવવાની ઝલક જોઇ રહ્ાું છે. 

આપણ ેગ માવેલા લોકોન ેધ્યાનમાું લેતા અન ેઆપણી િામૂક્હક અન ેમનપિુંદ આઉટડોર પ્રવૃક્િઓમાું િહભાગી થવા રિીઓ ક્બલક લ મહત્વપૂણણ 

ભૂક્મકા ભજવે છે. પોતાનો પહેલો ડોઝ મેળવનાર િૌનો આભાર, અને ડોઝ ન લીધો હોય અને હજ  મળેવવાને પાત્ર લોકો, કપૃા કરી તમારી 

વેક્સિનેશન એપોઇન્ટમેન્ટ બ ક કરાવો. આ ઉનાળામાું બ-ેડોઝ વડ ેઅને બધાું આરોગ્ય અન ેિ રક્ષા ઉપાયો અન િરીન,ે આપણે ખરેખર ‘ગટે બેક ટ ૂ

બેટર’નાું માગણ પર છીએ.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, િીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 
વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા રુ્ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

https://www.brampton.ca/vaccinatebrampton
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/x-kXyfsJmL0&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099169617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099169617%7CUnknown%7CTWFpbGZ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099179616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w
https://letsconnect.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cdd2195fbc8cc4beea2e108d925f005d1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637582535099179616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
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

