
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

િહવેાસીઓ માટ ેવધાિાના આઉટડોિ અન ેગહૃ મનોિજંનના કાર્યક્રમો સાથ ેસસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન ર્ોજે છે 

બકેર્ાડય આઇસ રિકં પ્રસતર્ોસગતા 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્ો (07 જાન્રુ્આિી 2022) – આ સિર્ાળામા ંબધા ઘિમાં અન ેબહાિ સરક્રર્ િહી િક ેતે માટે સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પરિવાિ 

માટ ેમૈસિપરૂ્ય પ્રવૃસિઓની શે્રર્ી ર્ોજી િહ્યા છે. 

જો હવામાન અને બિફની પરિસથથસતઓ અનુકૂળ હિ ેતો આઉટડોિ સગવડો ખુલ્લી િહેિ.ે સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સલાહ આપે છે ક ેબહાિ 

નીકળતા પહેલા િહેવાસીઓએ થથાસનક હવામાન પિ નજિ િાખવી જોઇએ. મહિેબાની કિીને નોંધ લેિો કે માંગ અને જાહેિ સુિક્ષા 

પગલાઓના આધાિ ેપ્રવૃસિઓ અને થથળોમાં ફઅેફાિ થઈ િક ેછે.  

બ્રમૅ્પટન બકેર્ાડય આઇસ રિકં પ્રસતર્ોસગતા 

િુ ંઆ સસઝનમા ંતમે બેકર્ાડય આઇસ રિંક બનાવી છે? ફોટો િજૂ કિીને જોિદાિ ઇનામો જીતવાની તક ઝડપો – જેમકે NHLના પૂવય છાિો ડુગ 

સગલમોિ અન ેવેન્ડલ ક્લાકય સાથે તમાિી રિંક પિ એક કલાક થકેટ કિવું! બેકર્ાડય આઇસ રિંક બનાવવા માટેના સૂચનો સસહત બધી સવગતો 

માટે અહીં સક્લક કિો. 

આઉટડોિ વૉરકગં પ્રોગ્રામ્સ 

તાલીમ પામેલ પ્રસિક્ષકોના માગયદિયન હેઠળ બ્રૅમ્પટન રિરક્રએિનના આઉટડોિ વૉરકંગ પ્રોગ્રામ્સ માિફત ેચાલવા જાઓ અન ેિમતગમત માર્ો. 

આ પ્રોગ્રામ્સમાં ચોખ્ખા િથતાની જરૂિ પડે છે એટલે હવામાનની અનુકૂળતાન ેઆધાિે તે ચલાવી િકાિ.ે નોંધર્ી આવશ્ર્ક છે. 

• ફેસમલી હાઇક અને થકવેેન્જિ હન્ટ (તમામ વર્) 

• નોર્ડયક વૉરકગં (ઉંમિો 14+ અન ે55+) 

• વૉક અન ેટોન ડ્રોપ-ઇન (ઉંમિો 14+ અન ે55+) 

સવગતો માટે www.brampton.ca/recreation ની મુલાકાત લો. 

આઉટડોિ િમતો અન ેપ્રવસૃિઓ 

િહેવાસીઓ આ સિર્ાળે આખા િહેિમા ંઆચયિી અન ેરિથબી રડથક ગોલ્ફ સસહત મફત આઉટડોિ િમતો અને પ્રવૃસિઓની મઝા માર્ી િકિ.ે 

સવગતો માટે www.brampton.ca/recreation ની મુલાકાત લો. 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10739/ed=20220107
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

િાળા પછીના ડ્રોપ-ઇન પ્રોગ્રામ સવન્ટિ-ઇન-દ-પાકય 

6 થી 10 અન ે10 થી 14 વર્યની વર્ના બાળકો અન ેરુ્વાનોને પસંદગીના થથળોએ ડ્રોપ-ઇન થવા આમંિર્ છે જર્ા ંપ્રસિક્ષકની આગવેાની 

હેઠળની આઉટડોિ ગેમ્સ અને પ્રવસૃિઓ કિાવાિે. સપંૂર્ય સવગતો માટે www.brampton.ca/playinthepark ની મુલાકાત લો. 

આઉટડોિ થકરેટગં રિકંના સવથતારિત કલાકો 

માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ, ગજે પાકય, ગોિ મેડોઝ, ચચંગકઝુી પાકય, ફ્લાઅિ સસટી, અન્સયસક્લફ અન ેસજમ આચયડેરકન ચાલુ િહવેાનો સમર્ સવાિ ે10 થી 

િાિે 10 સુધી સવથતાિવામાં આવ્ર્ો છે. વધાિાના પ્રોગ્રાચમંગમા ંસામલે છે ગોિ મેડોઝ ખાતે આઉટડોિ સિસન (outdoor shinny). નોંધર્ી 

આવશ્ર્ક નથી અને વહેલા તે પહલેાના ધોિર્ે રિંક ઉપલબ્ધ િહેિે. હાજિ િહેનાિાઓ જો બ ેમીટિનું અંતિ જાળવી િક ેતેમ ન હોર્ ત્ર્ા ંમાથક 

પહેિવા ભલામર્ છે. સવગતો માટ ેwww.brampton.ca/outdoorskating ની મુલાકાત લો. 

માઉન્ટ ચચગંકઝુી 

માઉન્ટ ચચંગકઝુી ડ્રોપ-ઇન સથકઈંગ, થનોબોર્ડિંગ અને ટ્રુ્ચબંગ ખુલવાનો સમર્ કામચલાઉ ધોિર્ે 14 જાન્રુ્આિી 2022નો િાખ્ર્ો છે જેનો 

આધાિ હવામાન અને થનોની પરિસથથસત પિ િહેિે. િાલે (chalet)મા ંહો (રટરકટ ખિીદવા અન ેભાડાની િકમ આપવા) ત્ર્ાિે અન ેજર્ાિ ે

સથક-સલફટ લાઇનની લાઇનમા ંિાહ જુઓ ત્ર્ાિે માથક પહિેવા જરૂિી છે. હાજિ િહનેાિાઓ જો બે મીટિનુ ંઅંતિ જાળવી િકે તમે ન હોર્ ત્ર્ાિ ે

પર્ માથક પહિેવા ભલામર્ છે. જર્ાિે ખિીદીઓ અને િેન્ટલ માટે સથક િાલ ે(chalet)ની મુલાકાત લો તે સમરે્ િસીકિર્ થટેટસની 

જરૂરિર્ાતો સસહત વધુ માસહતી માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/mountching. 

રિરક્રએિનલ ટ્રઇેલ્સ અન ેથપોટ્સય રફલ્્સ  

આ સિર્ાળે અમાિી રિરક્રએિનલ રટ્રલ્સમાં સુદંિ સિર્ાળુ સહેલ લો અને આપર્ા િહેિના આઉટડોિ થપોટ્સય રફલ્્સ અન ેરફટનેસ સાધનોનો 

આનંદ માર્ો. તમામ મુખ્ર્ રિરક્રએિનલ ટ્રેઇલ્સ અને આટડોિ રફટનસે સાધનો ખુલ્લા િહે છે અન ેજાળવવામાં આવ ેછે. સોકિ, બાથકટેબોલ, 

ટેસનસ અને બોલ હાકી (ball hockey) સસહત પસંદગીના આઉટડોિ રફલ્્સ અને કોટય પર્ િમવા માટે ખલુ્લા િહેિે. બ્રૅમ્પટનમા ંટ્રેઇલ્સ 

અજમાવવા માટે www.brampton.ca/parks ની મુલાકાત લો. 

લાઇવ વચુયઅલ વકયઆઉટ્સ 

તમાિા પોતાના ઘિમાથંી આિામથી પ્રસિસક્ષત રફટનેસ પ્રસિક્ષકો સાથ ેમફત, 55-સમસનટના લાઇવ વર્ચરુ્યઅલ વકયઆઉટ્સમાં અમાિી સાથ ે

જોડાઓ. નીચેના વગો માટે નોંધર્ી જાન્રુ્આિી 8ના િોજ િરૂ થાર્ છે: પાવિ થકલ્પ્ટ, ઝૂમ્બા, TM બૂટ કમે્પ તેમજ ધ્ર્ાન અને કાર્ાકલ્પ કિો. 

વધુ માસહતી માટે www.brampton.ca/recreation fની મુલાકાત લો. 

બ્રમૅ્પટન પથુતકાલર્ની એસક્ટસવટી રકટ્સ 

http://www.brampton.ca/playinthepark
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/mountching
http://www.brampton.ca/parks
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

જાન્રુ્આિી 11થી િરૂ કિીને િહેવાસીઓ બ્રમૅ્પટન લાઇબ્રેિી લેચન્ડંગ પ્રોગ્રામમાંથી સસઝનલ એસક્ટસવટી રકટ્સ માર્ી િકિે. થવસનદેસિત િમતો 

અન ેપ્રવૃસિઓ િિીિ અને મનન ેસરક્રર્ િાખી િક ેજે સિળ હોર્ છે અન ેકોઇપર્ કૌિલ્ર્ થતિ માટે પરિવર્તયત કિી િકાર્ છે. વધ ુમાસહતી 

માટે www.brampton.ca/recreation fની મુલાકાત લો. 

સવુાક્ર્ો 

"બ્રૅમ્પટન િહેવાસીઓના થવાથ્ર્ અન ેસુખાકાિી માટે મદદરૂપ થવા પ્રસતબદ્ધ છે. આમ તો, અમ ેઆ મુશ્કેલ સમર્ દિસમર્ાન િહેવાસીઓ 

માટ ેવધાિાની આઉટડોિ અને ઍટ-હોમ મનોિજંનની તકો ઊભી કિી છે જર્ાિે ઘર્ી ઇન્ડોિ સગવડો ચલાવવા પિ પ્રસતબંધ છે. હંુ દિેકન ેઆ 

સિર્ાળામાં આ ગમ્મતભિી પ્રવૃસિઓમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાસહત કર ંછંુ ક ેઆ બેકર્ાડય આઇસ રિંક ફોટો કોન્ટેથટમાં ભાગ લો. 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મેર્િ, સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 

સસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન િહવેાસીઓ આખા સિર્ાળામા ંથવથથ અન ેસરક્રર્ િહી િક ેતનેી ખાતિી કિવા માટે ગમ્મતભિી પ્રવૃસિઓનો ધોધ િજૂ કિી 

િહ્યા છે. પ્રવૃસિ િિીિ અન ેમન માટે જરૂિી છે, તેથી ચાલવા જાઓ, થકેરટંગ અને અન્ર્ સિર્ાળુ-સવસિષ્ટ આઉટડોિ પ્રવૃસિઓનો આનદં માર્ો, 

વર્ચરુ્યઅલ વકયઆઉટ કિો, એસક્ટસવટી કીટ લો અન ેઅમન ેતમાિી બેકર્ાડય આઇસ રિંક બતાવો!” 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉસન્સલિ , વૉડય 1અન ે5; પ્રમુખ, કમ્ર્સુનટી સર્વયસસસ, સસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમખુ 

"આઉટડોિ વૉરકગં પ્રોગ્રામ્સથી લઈને મફત એસક્ટસવટી રકટ્સ સાથ ેસીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન આ સિર્ાળે તમામ વર્ અને ક્ષમતાઓ ધિાવતા લોકો 

માટ ેવધાિાના પ્રોગ્રામ્સ ર્ોજિ.ે અમ ેજાર્ીએ છીએ ક ેમહામાિી અન ેલોકડાઉનો તકલીફદાર્ક િહ્યા છે અને એટલે અમે તમામ લોકો સરક્રર્ 

િહી િક ેતે માટ ેમનોિજંક પ્રવૃસિઓ પૂિી પાડવા કાર્ય કિી િહ્યા છીએ. 

- િિેમને સવસલર્મ્સ (Charmaine Williams) સસટી કાઉસન્સલિ વૉડય 7અન ે8, ઉપ-પ્રમુખ, કમ્ર્ુસનટી સર્વયસસસ, સીટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

"સસટીનો થટાફ આખા વર્યભિ િહવેાસીઓ માટે સુલભ અને પરિવાિ માટે મૈિીપૂર્ય પ્રવૃસિઓ પૂિી પાડવા સમર્પયત છે. દિેક વ્ર્સક્ત સવસિષ્ટપર્ ે

આ સસર્ાળે સરક્રર્ િહી િક ેતે સુસનસચચત કિવા માટે અમ ેસવસવધ કાર્યક્રમો અને પ્રવૃસિઓ ઉમેિી છે." 

       - ડેસવડ બારિક, ચીફ એડસમસનથટ્રેરટવ ઓરફસિ (David Barrick, Chief Administrative Officer), સસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન 
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http://www.brampton.ca/recreation


 

 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી સવકાસ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્ર્વસાર્ો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદય છે 

લોકો. અમન ેઊજાય મળ ેછે અમાિા સવસવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાર્ માટે આકર્યર્નું કેન્ર છીએ અને અમે તકસનકી અન ેપર્ાયવિર્ીર્ નસવનતા તિફ દોિી જતી ર્ાિાનું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી િહેિના સવકાસ માટે છે જે સુિસક્ષત, ટકાઉ અન ેસફળ હોર્. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધુ જાર્વા માટે www.brampton.ca 

 

 

 

સમરડર્ા સપંકય (MEDIA CONTACT): 

મોસનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડયનેટિ, સમરડર્ા એન્ડ કમ્ર્ુસનટી એંગેજમેન્ટ (Media and Community 

Engagement) 

વ્ર્ૂહાત્મક સંવાદ (Strategic Communication)  

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 
 

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

