
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે    

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન દાખલ કિશ ેકમમચાિીઓ માટ ેિસીકિણ નીતત 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 સપ્ટેમ્બિ 2021) – આજે કાઉતન્સલની તવશષે સભા બાદ તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટનના તમામ 

કમમચાિીઓ માટે િસીકિણ નીતતનો અમલ કિવાના તમેના ચાલુ િહેલા પ્રયાસોને વેગ આપશ.ે 

COVID-19ની શરૂઆતથી અત્યાિ સુધી તસટીના કમમચાિીઓએ લેબિ પાટમનિો અન ેપીલની નગિપાતલકાઓ સાથ ેમળીને પીલ પતલલક 

હેલ્થના માગમદશમન હેઠળ કાયમ કયુું છે જેથી એવા તવતવધ પગલાાં લઈ શકાય જે તસટીની સેવાઓ પ્રદાન કિવામાાં કમમચાિીઓ અને જાહેિ 

જનતાની સલામતીને અગ્રતાક્રમ ેમુકે. આ નીતત તવેો જ અતભગમ અપનાવશ ેજેથી તસટીના કમમચાિીઓ અને તમેના પરિવાિોના આિોગ્ય અને 

સલામતીન ેસુિતિત િાખવામાાં સહાય મળે અને તસટી ખાતિીપવૂમક સુિતિત િીતે COVID-19 સામ ેિિણ આપીને પોતાના સમાજની સેવા 

કિી શક.ે 

તસટીની નીતત તે માતહતીન ેપણ ધ્યાન પિ લેશ ેજે આજે ઓન્ટારિઓની સિકાિ ેજાહેિ કિી છે, ક ેતવતશષ્ટ પરિતથથતતઓમાાં િસીકિણનો પુિાવો 

જરૂિી બનશ.ે  

પીલ રિજનના સૌથી મોટા તનયોક્તા પૈકી એક હોવાથી, તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 6,000 કિતા વધુ કમમચાિીઓન ેિોજગાિ આપ ેછે. તે થવાથ્યપ્રદ 

અન ેસુિતિત કાયમથથળ માટ ેપ્રતતબદ્ધ છે જે કમમચાિીઓના અને તઓે સવેા આપ ેછે તે સમાજના કલ્યાણને અતગ્રમતા આપ ેછે. આ નીતત 

તસટીના તમામ તવભાગોમાાં તમામ કમમચાિીઓન ેલાગુ પડશે. 

છૂટ પ્રાપ્ત વ્યતક્તઓન ેઓન્ટારિયો માનવાતધકાિ સાંતહતા હેઠળ સમાયોજીત કિવામાાં આવશે. 

લાગુ પડવાની તાિીખો સતહત સાંપણૂમ નીતતન ેઆવતા સપ્તાહમાાં અાંતતમ રૂપ અપાશે.           
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી તવકાસ 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 

હાદમ છે લોકો. અમન ેઊજામ મળ ેછે અમાિા તવતવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષમણનુાં કેન્ર છીએ અને અમે તકતનકી અન ેપયામવિણીય નતવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા તનિોગી શહેિના તવકાસ માટે છે જે સુિતિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 
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તમરડયા સાંપકમ  : 

મોતનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડમનેટિ, તમરડયા એન્ડ કમ્યુતનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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