
 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેબધી સમેિટરીસ આજે, જૂન 19 થી ફરીથી ખલુ્લી િકૂી 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જૂન 19, 2020) – સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના રરઓપનીંગ અને રરકવરી પ્લાનના ભાગરૂપે, શહેરની બધી સેમિટરીસ આજે, 

જૂન 19 થી ફરીથી ખલુ્લી િૂકવાિાાં આવી છે. 

સેમિટરીસ સોિવારથી રમવવાર સધુી સવારે 7:30 વાગ્યાથી રાત્ર ે9 વાગ્યા સધુી ખલુ્લી રહેશે. 

આ શહેર સાિદુામયક આરોગ્ય અન ેસુરક્ષાને ગાંભીર રીતે લે છે, અને શારીરરક અાંતર જાળવવાના ઉપાયો સેમિટરીસિાાં અિલિાાં રહેશે. 

િુલાકાતીઓન ેબધાાં સિયે એકબીજાથી ઓછાિાાં ઓછાાં બ ેિીટર (છ ફૂટ) દૂર રહવેાની મવનાંતી કરવાિાાં આવ ેછે. 

સેમિટરીના દરવાજાઓ અાંમતિમવમધ દરમિયાન ક્ષિતા િહત્તિ થાય એટલે બાંધ કરવાિાાં આવશ.ે સર્વિસીસ પૂરી થયા પછી દરવાજાઓ ફરીથી 

ખોલવાિાાં આવશે. 

સેમિટરી ઓરફસ િાત્ર એપોઇન્ટિને્ટ દ્વારા ખોલવાિાાં આવ ેછે. આવશ્યક સવેાઓ, જેિ કે દફનમવમધ અન ેદફન પ્લોટ વેચાણ, િાત્ર 

એપોઇન્ટિને્ટથી પૂરાં પાડવાનુાં ચાલુ રહેશે. રહવેાસીઓને એપોઇન્ટિેન્ટ નોંધાવવા 905.874.2997 નાંબર પર કૉલ કરવાનુાં કહવેાિાાં આવે છે. 

સેમિટરી બાય-લૉ (પેટા-કાનનૂ) 83-2016 પ્રિાણે સેમિટરીસિાાં કતૂરાઓન ેપ્રવેશ આપવાિાાં આવતો નથી. 

COVID-19 સાિ ેપ્રમતરિયા કરવાિાાં સેમિટરીસ બહાર આરોગ્ય અન ેસુરક્ષા િાગિરેખાઓ સાંબાંમધત સાઇન બોડિ િૂકવાિાાં આવશે. 

રહેવાસીઓન ેકોઇ િુદ્દાઓ નોંધાવવા કોપોરેટ મસક્યુરરટી સર્વિસીસન ે905.874.2111 નાંબર પર કૉલ કરવાનુાં કહવેાિાાં આવ ેછે. 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન, બ્રેમ્પટન સેમિટરી, તિેજ 25 અગ્રણી સેમિટરીસનુાં સાંચાલન કરે છે. બ્રમે્પટન સેમિટરીસની યાદી અહીં ઉપલબ્ધ છે. 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

સીટી રહવેાસીઓન ેપોતાના અાંગત રડસઇન્ફકે્ટન્ટ (ચપેનાશક પદાથિ), જેિ ક ેહને્ડ સનેટેાઇઝર કે વાઇપ્સ સાથે રાખવાનુાં, પોતાના હાથ વારાંવાર 

ધોવાનુાં, પોતાની કોણીિાાં ખાાંસી કરવાનુાં ક ેછીંકવાનુાં અન ેનોન-િેરડકલ િાસ્કક્સ પહેરવાનુાં પણ યાદ અપાવે છે. સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન જોખિો પર 

દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પમબ્લક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇિરજન્સી િેનજેિને્ટ ઓરફસિાાં પોતાના ભાગીદારો સાથે ઘમનષ્ઠપણ ેકાિ કરી રહ્ુાં છે. 

અદ્યતન િામહતી મનયમિત િેળવવા િાટે વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 જુઓ, અને કોઇપણ સિયે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અન ે

રીજીયન ઓફ પીલ સધુી પહોંચવા 311 નાંબર પર કૉલ કરો. 

અવતરણો (ક્વૉટ્સ): 

“શહેરની સેમિટરીસન ેફરીથી ખોલવી એ બ્રમે્પટન િાટ ેપોતાના રરઓપનીંગ અને રરકવરી પ્લાનિાાં િહત્વનુાં પગલુાં છે. આનો અથિ રહવેાસીઓ, 

ખાસ કરીને પોતાના મપ્રયજન ગુિાવનાર લોકો િાટ ેશુાં થાય ત ેઆપણે જાણીએ છીએ. અિ ેરહેવાસીઓની જરૂરરયાતો અને સિુદાયનુાં આરોગ્ય 

અન ેસુરક્ષાને અગ્રતા આપવા ખાંતપૂવિક કાિ કરી રહ્ા છીએ.” 

• પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), િેયર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“રરઓપનનાંગ અન ેરરકવરી વર્કિંગ ગ્રૂપ િારફત,ે અિ ેસિુદાય સાથે અથિસભર ચચાિઓ કરવાનુાં ચાલુ રાખીને ખાતરી કરાવીએ છીએ કે આપણી 

સગવડો અને સુમવધાઓને ફરીથી ખોલવાિાાં વ્યાપક અમભગિ અપનાવવાિાાં આવ.ે રહવેાસીઓ પોતાના મપ્રયજનોન ેયાદ કરી શક ેતવેી આ 

િહત્વની સીટી સર્વિસ સરુમક્ષત રીતે પૂરી પાડવા અિે સેમિટરીસ ફરીથી ખોલી રહ્ાાં છીએ.” 

• િાર્ટિન િૅડીરોસ (Martin Medeiros), રીજીયનલ કાઉમન્સલર, વોર્ડસિ 3 અન ે4; લીડ (આગવેાન), રરઓપનીંગ એન્ડ રરકવરી 

વર્કિંગ ગ્રપૂ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“શહેરની સવેાઓ અને સગવડો સરુમક્ષતપણ ેખોલવી એ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન અને અિારા કિિચારીઓ િાટ ેટોચની અગ્રતા ધરાવે છે. અિે 

જવાબદારીપવૂિક અને સુરમક્ષત રીત ેશહેરની સવેાઓ ફરીથી ખોલીએ તે ખાતરી કરાવવા અિ ેજરૂરી પગલાઓ લેવાનુાં ચાલુ રાખીશુાં.” 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

• ડેમવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડમિમનસ્કિેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

