
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                     

 

હલૅોવીન ઉજવવાના દિવસો આવી રહ્ાાં છે! 

બ્રમે્પટનમાાં આ વર્ષ ેબિહામણા અન ેસરુબિત રહવેુાં 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેદરયો (ઓક્ટોિર 13, 2021) – હૅલોવીન આવવાની તૈયારીમાાં છે અને િરેક વ્યબક્ત આ વર્ષે યુબક્ત અજમાવીને બિહામણો િેખાવ કરીને 

મોજમજા કરવા સુરબિતપણે િહાર રાઉન્ડ લેવા રોમાાંબિત છે.  

 

આ વર્ષે ઉજવણી કરતી વખતે, રહેવાસીઓને આરોગ્ય અને સુરિાને સવોત્તમ ધ્યાનમાાં રાખવાનુાં કહેવામાાં આવે છે. દિક-ઑર-દિટસસ (પરાંપરાગત હૅલોવીન 

વેશભૂર્ષા પહેરનારાઓને) નીિેની િાિતો કહેવામાાં આવ ેછે: 

• િીમાર હો તો ઘરે રહો. 

• દિક-ઑર-દિટ શક્ય એટલુાં વધારે આઉટડોસસમાાં કરો. 

• રિનાત્મક િનીને વેશભૂર્ષામાાં ફેસ કવરરાંગ્સ િનાવો! યાિ રાખશો કે કોસ્ચ્યુમ માસ્ચક એ ફેસ કવરરાંગનો બવકલ્પ િનતો નથી. કોસ્ચ્યુમ માસ્ચક નોન-

મેદડકલ માસ્ચક કે ફેસ કવરરાંગ પર પહેરવો જોઇએ નબહ કારણ કે તે ભયજનક િની શકે છે જો તેનાથી કોસ્ચ્યુમ માસ્ચક શ્વાસ લેવામાાં મુશ્કેલી ઊભી 

કરે. 

• ઘરના ઉંિરે ભીડ ના કરશો – વારા પ્રમાણે અવરજવર કરો, એક પછી એક. 

• બમજિાની કરાવતા લોકો સાથે સાંવાિ ટૂાંકમાાં કરો. 

• સારા સ્ચવ્છતા શાસ્ચરનો મહાવરો કરો અને હેન્ડ સેબનટાઇઝરનો વારાંવાર ઉપયોગ કરો. 

 

જો બમજિાની કરાવવાના હો તો:  

• હૅલોવીન ઉજવણીઓમાાં સહભાગી ન થાવ જો િીમાર હો. 

• દિક-ઑર-દિટસસ (પરાંપરાગત હૅલોવીન વેશભૂર્ષા પહેરનારાઓ) સાથે સાંવાિ ટૂાંકમાાં કરો. 

• વ્યબક્તઓ વ્િે શારીદરક અાંતર જાળવી ન શકાય ત્યારે ફેસ કવરરાંગ પહેરવાનુાં બવિારો. 

• ફેસ કવરરાંગને કોસ્ચ્યુમના ભાગ તરીકે સમાવવાનુાં બવિારો. 

• માર ખરીિેલા અને પૅરકાંગવાળા ખાદ્યપિાથોની બમજિાની કરાવો. 

• દિક-ઑર-દિટસસને પોતાની બમજિાનીઓ માટે ગાવા કે િૂમો પાડવા ન કહો. 

• સાિુ અને પાણીનો ઉપયોગ કરીને અથવા હેન્ડ સેબનટાઇઝર વડે સમગ્ર સાાંજ િરબમયાન હાથ વારાંવાર સાફ કરતા રહો. 

 

હલૅોવીનમાાં સરુિા 

હૅલોવીનની ભાવનામાાં પ્રવેશતી વખતે સિેત રહો, આગના જોખમો ટાળો અન ેઇજાઓ રોકો. 

 

એક કોસ્ચ્યુમ પસાંિ કરતી વખતે: 

• કોસ્ચ્યુમ ભરાઇ જતુાં કે પડી જવાનુાં ટાળવા ટૂાંકુાં રાખો.  

• આગની જ્વાળા અવરોધતા કોસ્ચ્યુમ્સ અને એક્સેસરીસ પસાંિ કરો. 

• સારી રીતે પ્રકાબશત રહો. મોટદરસ્ચ્સ સ્ચપષ્ટપણે જોઇ શકે તેવા તેજસ્ચવી રાંગના કોસ્ચ્યુમ્સ પસાંિ કરો. 

 

સજાવટ કરતી વખતે: 

• સૂકા ફૂલો, કોનસસ્ચટૉક્સ (મકાઇના ડૂાંડા) અન ેકાગળ િહુ સહેલાઇથી આગ પકડી શકે છે. સજાવટને પ્રજ્વબલત જ્વાળા અન ેગરમીના સ્ચરોતોથી િૂર 

રાખો. 

• િહાર નીકળવાના માગો પરથી સજાવટ અને અવરોધો કાઢી નાખો. 

• તમારા જૅક-ઑ-લેન્ટનસને િેટરી સાંિાબલત મીણિત્તીઓથી અથવા સળગાવેલી મીણિત્તીઓને િિલે ગ્લો બસ્ચટક્સથી પ્રકાબશત કરો. 

• અથડાવાના કે ભરાવાના જોખમો િૂર કરો અને દિક-ઑર-દિટસસને સુરબિત રાખવા િહારની લાઇટો િાલુ રાખો. 

• ખાતરી કરો કે ઘરમાાંના િધાાં સ્ચમૉક ઍલામ્સસ યોગ્ય રીતે કાયસરત છે. 

 



 

 

િીટ એક્સબેસિલી 

“બ્રેમ્પટન એક રિના (મોઝેઇક) છે, અન ેસીટી ઓફ બ્રેમ્પટન પ્રવેશ સુલભતા વધારવાની અને પોતાના વૈબવધ્યસભર સમગ્ર સમુિાયમાાં સૌ માટેની સમજ 

કેળવવાની તકો ઓળખી કાઢવા સમર્પસત છે.  આ વર્ષસની શરૂઆતમાાં, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉબન્સલે દિક-ઑર-દિટસસની અવરોધ-રબહત અને પ્રવેશ સુલભ રીતોને 

પ્રોત્સાબહત કરવા પોતાના સાઇન િાય-લૉમાાં સુધારો કરવાની માંજૂરી આપી. બ્રેમ્પટનમાાં મકાનમાબલકોને પોતાના ઘર સામેની લૉન પર િીટ એક્સેબસિલી 

સાઇન મૂકવા માટે આવકારવામાાં આવ ેછે જેથી રહેવાસીઓને ખિર પડે કે જો દિક-ઑર-દિટર અશક્તતા ધરાવતી વ્યબક્ત હોય તો, તેઓ યજમાનના ઘરે કોઈ 

અવરોધ બવના હૅલોવીનનો અનુભવ કરી શકે છે. 

 

િીટ એક્સેબસિલી મકાનમાબલકોને નીિેના સૂિનો પણ જણાવે છે: 

• ખાતરી કરો કે દિક-ઑર-દિટીંગ બવસ્ચતારનો માગસ સારો એવો પ્રકાબશત છે. 

• ડ્રાઇવવૅ અને પાથવૅ સાફ રાખો 

• દિક-ઑર-દિટસસ માટે ડ્રાઇવવૅ પર વધારે સારી પ્રવેશ સુલભતા થવા િેવા કાસસને ડ્રાઇવવૅ પરથી િૂર રાખો  

• ડ્રાઇવવૅના અાંતે, ગેરેજ કે વાહનની િાંક િહાર દિક-ઑર-િીટ સ્ચટેશન િનાવો. 

• સ્ચિોિ લાઇ્સ કે ઊંિો અવાજવાળો, અિાનક તીવ્ર ઘોંઘાટનો ઉપયોગ કરવાથી િૂર રહો. 

• પાળેલા પ્રાણીઓને સુરબિત અને સલામત રાખો. 

િીટ એક્સેબસિલી પર વધુ માબહતી માટે વેિસાઇટ www.treataccessibly.com જુઓ. સીટીમાાં એક્સેબસબિબલટી પર વધુ માબહતી માટે વેિસાઇટ 

www.brampton.ca/accessibility જુઓ. 

 

ભયભરી રાતો (ફ્રાઇટનનાંગ નાઇ્સ) 

રૂિરૂમાાં ભયભીત રાતો ઓક્ટોિર 16, 22, 23 અને 29 નાાં રોજ સાાંજે 5 થી રારે 8 વાગ્યા સુધી પસાંિગીના બ્રેમ્પટન દરદિએશન સેન્ટસસમાાં ફરીથી શરૂ 

થશે. નોંધણી અબનવાયસ છે અને પ્રવેશ મફત છે. કાંઇક સ્ચપૂક્ટેક્યુલર કૌટુાંબિક મજા માટે અમારી સાથે જોડાવો જેમાાં સામેલ છે: 

• સ્ચપૂકી ફેબમલી મૂવી નાઇટ * 

• વેગન રાઇડ્સ* 

• Zombie Zumba™ (ઝોમ્િી ઝુમ્િા) 

• ઍરબ્રશ ટૅટૂ 

• િાફ્ટ્સ (હસ્ચતકળા) 

• મનોરાંજન 

• માશસમૅલો રોનસ્ચટાંગ 

 

*સ્ચથળો પસાંિ કરો 

 

બ્રેમ્પટન દરદિએશન ઓક્ટોિર 13, 20 અને 29 નાાં રોજ પસાંિગીના દરદિએશન સેન્ટસસમાાં સ્ચપૂકી સ્ચવીમ એન્ડ સ્ચકૅ્સનુાં આયોજન પણ કરશે. ફ્રાઇટ નાઇ્સ 

એન્ડ સ્ચપૂકી સ્ચવીમ એન્ડ સ્ચકૅ્સ માટે નોંધણી કરાવવા, અહીં બક્લક કરો. 

 

પમ્પદકન પાટી 

ફરીથી થવાની છે અને અગાઉ ક્યારેય કરતા વધારે સારી રીતે – પમ્પદકન પાટી હૅલોવીનની ભાવનાને વધુ એક દિવસ માટે જીવાંત રાખ ેછે! તમારાં કોસ્ચ્યુમ 

પહેરો અન ેતમારાં પમ્પદકન નવેમ્િર 1 નાાં રોજ સાાંજે 4 થી 8 વ્િે કૅન બવ્હલન્સ સ્ચક્વૅરમાાં લાવો. એબન્વરોડ્રમનુાં જીવાંત મનોરાંજન, અને પોપકોનસ અન ેગરમ 

એપલ સાઇડર સબહત ફન ગીવઅવૅસ માણો. આ આયોજન પછી કોળાનુાં ખાતર િનાવવામાાં આવશ.ે  

 

મોજમજા કરતી વખતે સુરબિત રહો. માસ્ચક્સ પહેરવા કડકપણે પ્રોત્સાબહત કરવામાાં આવ ેછે ખાસ કરીને જ્યારે વ્યબક્તઓ વ્િે શારીદરક અાંતર જાળવવુાં શક્ય 

ન હોય. પમ્પદકન પાટીના ઉિાર દિલ પ્રાયોજક બસ્ચવસ શૅલે (Swiss Chalet) છે. બવગતો માટે વેિસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/recreation 

 

કશુળ પહરેવશે સ્ચપધાસ  

તમને મેયર પૅદિક બ્રાઉન (Patrick Brown) અને બ્રેમ્પટન સીટી કાઉબન્સલના સભ્યો દ્વારા આયોબજત 2021 હૅલોવીન િાફ્ટટી કોસ્ચ્યુમ સ્ચપધાસમાાં 

સહભાગી થવા આમાંબરત કરવામાાં આવે છે. તમારી રિનાત્મક અન ેબિહામણી િાજુ િેખાડો – ઓક્ટોિર 31 નાાં રોજ સાાંજે 8 વાગ્યા સુધી તમે પહેરેલા 

તમારા કોસ્ચ્યુમનો ફોટો પોસ્ચટ કરવા #BramptonCraftiestCostume2021 નો ઉપયોગ કરો અથવા ઇમેઇલથી events@brampton.ca ને 

મોકલો. બવજેતાઓની જાહેરાત નવેમ્િર 1 નાાં રોજ કરવામાાં આવશ.ે સહભાગીઓની ઉંમર 10 વર્ષસ અન ેઓછી હોવી રહી. 

http://www.treataccessibly.com/
http://www.brampton.ca/accessibility
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-Fright-Night.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
mailto:events@brampton.ca


 

 

 

સ્ચપધાસના બનયમો અને પારતા વેિસાઇટ brampton.ca/recreation પર જોઇ શકાય છે  

 

અવતરણો (ક્વૉ્સ): 

 

“હુાં રોમાાંબિત છુાં કે આપણાાં રહેવાસીઓ ફરીથી આ વર્ષે હૅલોવીનની ઉજવણી કરવાના છે, અને હુાં બ્રેમ્પટનવાસીઓને સીટીની સ્ચપૂકી ફનની િધી ઓફરોનો 

લાભ લેવા પ્રોત્સાબહત કરાં છુાં. ફ્રાઇટ નાઇ્સથી માાંડીને, િાફ્ટટી કોસ્ચ્યુમ કન્ટેસ્ચટ, મોટી પમ્પદકન પાટી સુધી, િરેક વ્યબક્તએ મજા માણવા જેવુાં ઘણાં િધુાં છે. 

ઉજવણી કરતી વખતે કૃપા કરી આપણાાં સમુિાયનુાં આરોગ્ય અને સુરિાને ધ્યાનમાાં રાખશો.  અન ેિધાાં રહેવાસીઓને – હુાં તમને હૅલોવીનની ખૂિ ખૂિ 

શુભે્છા પાઠવુાં છુાં!” 

− પૅદિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“બ્રેમ્પટન એક મોઝેઇક (રિના) છે, અન ેસીટી ઑફ બ્રેમ્પટનની અને રીજીયન ઑફ પીલની એક્સેબસબિબલટી એડવાઇઝરી કબમટીસના સભ્ય તરીકે, મને 

ગૌરવ છે કે આપણી કાઉબન્સલે િીટ એક્સેબસબિબલટી પ્રોગ્રામને સહાયરૂપ થવા આપણાાં સાઇન િાય-લૉમાાં સુધારો કયો છે. હુાં બ્રેમ્પટનવાસીઓને િીટ 

એક્સેબસબિબલટી બિહ્ન ગૌરવપૂવસક પોતાના ઘરની ફ્રન્ટ લૉનમાાં મૂકવા પ્રોત્સાબહત કરાં છુાં , અને આપણાાં સમુિાયના િાળકો સુરબિત, પહોંિ સુલભ અને 

સવસગ્રાહી િને તેવુાં ઇ્છુાં છુાં, અને હૅપી હૅલોવીન.”   

- પૅટ ફોર્ટસની (Pat Fortini), પ્રાિેબશક કાઉબન્સલર, વોડ્સસ 7 અને 8; સભ્ય, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન એક્સેબસબિબલટી એડવાઇઝરી કબમટી; સભ્ય, 

રીજીયન ઓફ પીલ એક્સેબસબિબલટી એડવાઇઝરી કબમટી 

 

“મને આ વર્ષે પમ્પદકન પાટી પરત આવતી જોવામાાં િહુ ખુશી થાય છે. બ્રેમ્પટન એક હદરયાળુ શહેર છે અને આ આયોજન રહેવાસીઓને વધુ એક વખત ન 

કેવળ પોતાની કોતરણીની આવડતોને પ્રિર્શસત કરવાની પણ પોતાના પમ્પદકન્સનુાં ખાતર િનાવીને યોગ્ય રીતે બનકાલ કરવાની તક પણ આપે છે. કેટલાક 

િદડયાતા ઇનામો જીતવા તમ માટે િાફ્ટટી કોસ્ચ્યુમ સ્ચપધાસમાાં પણ સહભાગી થવાનુાં ભૂલશો નહીં.” 

- હરદકરત નસાંહ (Harkirat Singh), સીટી કાઉબન્સલર, વોડ્સસ 9 અને 10; પ્રમુખ, કોપોરેટ સર્વસસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“હૅલોવીન ફરી આવવાનુાં છે અન ેતેથી આપણાાં રૂિરૂ સ્ચપૂક્ટેક્યુલર આયોજનો, બિહામણી રાતો અન ેમોટી પમ્પદકન પાટી પણ ફરી થશે. હુાં િરેક વ્યબક્તને 

સુરબિત રીતે ઉજવણી કરવા, વ્યબક્તઓ વ્િે શારીદરક અાંતર જાળવવા, અને તે શક્ય ન હોય ત્યારે માસ્ચક પહેરવા પ્રોત્સાબહત કરાં છુાં. હૅપી હૅલોવીન, 

બ્રેમ્પટન!”   

- રૉવેના સેન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાિેબશક કાઉબન્સલર,વૉડ્સસ 1 અને 5; પ્રમુખ, કમ્યુબનટી સર્વસસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે 

લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અને 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  : 

પ્રભજોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડસનેટર, મીદડયા એન્ડ કમ્યુબનટી એન્ગેજમેન્ટ  

સ્ચિેટેજીક કમ્યુબનકેશન   

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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