
 
 

 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમે્પટનમાાં મિમિક હોમિડ ે2020 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જુિાઇ 29, 2020) – આ િર્ષ,ે મિમિક હોમિડ ે(જાહેર રજા) િોમિાર, ઓગસ્ટ 3 નાાં રોજ આિે છે. 

 

પીિ પમલિક હલે્થના માગગદર્ગન પ્રમાણે અને આપણાાં રહિેાિીઓ અન ેકમગચારીઓની િુરક્ષા માટે, િીટી હૉિ અને િીટી ઓફ બ્રમે્પટનની 

મોટા ભાગની અન્ય િગિડો, જેમાાં બ્રેમ્પટન િાઇબ્રેરીની ર્ાખાઓ િામેિ છે, આગળ િૂચના આપિામાાં ન આિ ેતયાાં િધુી બાંધ રહેરે્ જેથી 

COVID-19 નો ફેિાિો રોકિામાાં મદદ મળી ર્કે.  

 

અમનનર્મન અન ેકટોકટી િેિાઓ, ટ્રારફક િેિાઓ, કાયદાકીય અમિ બજિણી, રોડ ઓપરેર્ન્િ અને િરુક્ષા િિેાઓ િમહતની તમામ મનણાગયક 

િેિાઓનુાં િાંચાિન આપણાાં િમુદાયને ટકેો આપિા રાબતેા મુજબ ચાિુ રહેરે્. 

 

રહેિાિીઓ કોઇ પછૂપરછો માટે 311 અથિા (બ્રમે્પટન બહારથી) 905.874.2000 નાંબર પર ફોન કૉિ કરી ર્ક ેછે, Brampton 311 

ઍપનો ઉપયોગ કરી ર્ક ેછે (App Store અથિા Google Play પર ઉપિલધ) અથિા િેબિાઇટ www.311brampton.ca જોઇ ર્કે 

છે અથિા ઇમેઇિ િરનામુાં 311@brampton.ca પર ઇમેઇિ મોકિી ર્ક ેછે. પાર્કિગમાાં િુરક્ષા ઉપાયો, વ્યમર્કતઓ િચ્ચે ર્ારીરરક અાંતર 

જાળિિુાં અને િગિડો બાંધ થિા જેિી COVID-19 ન ેિાંબાંમધત પૂછપરછો િમહત, િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ક ેરીજીયન ઓફ પીિની કોઇપણ 

બાબતો માટ ેઅમે 24/7 ઉપિલધ રહીએ છીએ. િધુ મામહતી મેળિિા િેબિાઇટ www.brampton.ca/covid19 જુઓ. 

 

આતર્બાજી િરુક્ષા 

 

િીટી ઓફ બ્રમે્પટન મિમિક હોમિડે પર કોઇ આતર્બાજી પ્રદર્ગન કરર્ે નમહ અને અાંગત ધોરણે આતર્બાજી કરિાની પરિાનગી આપિામાાં 

આિતી નથી. 

 

મિમિક હોમિડે િર્ષગ દરમમયાનના એ ચાર રદિિો પૈકી એક નથી જ્યારે િીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં અાંગત આતર્બાજી કરિાની છૂટ આપિામાાં 

આિતી હોય. િધુ મામહતી માટે િબેિાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/bylaws.   

 

બ્રમે્પટન ટ્રામન્િટ 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટ મિમિક ડે પર રમિિાર/રજાના રદિિના િમયપત્રક પ્રમાણે ચાિુ રહેર્ ેપણ કેટિાક રૂટ્િ રદ કરિામાાં આિર્.ે કૃપા કરી મિુાફરી 

કરતા પહેિાાં િમયપત્રકો તપાિો. 

 

ટર્મગનલ્િ પર કસ્ટમર િર્િગિ કાઉન્ટિગ બાંધ કરિામાાં આવ્યા છે. બ્રમેિી, બ્રેમ્પટન ગટૅિ ેઅને ડાઉનટાઉનમાાં ટર્મગનિ મબલલ્ડાંગના કામકાજના 

કિાકો િિાર ે6 થી રાત્રે 9 િાનયા િુધી છે. ઉતારુઓને િહાયરૂપ થિા કોન્ટરે્કટ િેન્ટર િિાર ે9 થી િાાંજે 6 િાનયા િધુી 905.874.2999 

નાંબર પર ચાિુ અન ેઉપિલધ છે. 

 

િધાર ેિારી િફાઇ અન ેસ્િચ્છતા (િેમનટાઇલિાંગ) િમયપત્રક અમિમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટનુાં િક્ષ્ય તમામ િખત િપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટગમને્ટ્િ અને બેઠકોન ેદર 48 કિાકે ચપેરમહત કરિાનુાં છે. મોટા ભાગની બિોન ેહાિમાાં દર 24 કિાકે િેમનટાઇિ કરિામાાં આિે છે. િખત 

િપાટીઓ ધરાિતી િગિડો અને ટર્મગનલ્િન ેરોજીંદા ધોરણ ેિાફ અને િેમનટાઇિ કરિામાાં આિે છે. 

 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.brampton.ca/bylaws


 

 

િીટી માસ્ક પહેયો હોય તો પણ ઉતારુઓન ેટર્મગનલ્િ અને બિ સ્ટોપ્િ પર વ્યમર્કતઓ િચ્ચે ર્ારીરરક અાંતર જાળિિાનુાં આચરણ ચાિુ રાખિાની 

મિનાંતી કર ેછે. ઉતારુઓન ેમુિાફરી કરતી િખત,ે પોતાના અાંગત રડિઇન્ફેર્કટન્ટ (ચપેનાર્ક પદાથગ), જેમ કે હેન્ડ િનેેટાઇિર ક ેિાઇપ્િ િાથ ે

રાખિાનુાં, પોતાના હાથ િારાંિાર ધોિાનુાં અને પોતાની કોણીમાાં ખાાંિી કરિાનુાં કે છીંકિાનુાં પણ યાદ અપાિિામાાં આિ ેછે. જો તમ ેબીમાર હો 

તો, કપૃા કરી ટ્રામન્િટમાાં િિારી કરિાનુાં ટાળો, િૌથી નજીકની COVID-19 એિેિમેન્ટ િાઇટ પર પરીક્ષણ કરાિો અને જાહેર આરોનય િૂચનો 

અનુિરો. 

 

પીિ પમલિક હલે્થના માગગદર્ગન પ્રમાણે, ઉતારુઓને યાદ અપાિિામાાં આિ ેછે ક ેબિોમાાં અન ેટર્મગનલ્િ પર નોન-મેરડકિ માસ્ર્કિ પહેરિા 

અમનિાયગ બને છે. િીટી ઓફ બ્રમે્પટન જોખમો પર દખેરેખ ચાિુ રાખિા પીિ પમલિક હલે્થ અને બ્રેમ્પટન ઇમરજન્િી મનેજેમને્ટ 

ઓરફિમાાંના પોતાના ભાગીદારો િાથે ઘમનષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ુાં છે.  

 

અદ્યતન મામહતી મનયમમત મેળિિા િેબિાઇટ www.brampton.ca/covid19 અન ેwww.bramptontransit.com જોતા રહો 

અથિા િર્િગિ અપડેટ્િ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુિરો. કોઇ પ્રશ્નો િીધા બ્રમે્પટન ટ્રામન્િટના કોન્ટેર્કટ િેન્ટરન ે

905.874.2999 નાંબર પર પછૂી ર્કાય છે. 

 

પાર્કિગ (ઉદ્યાનો) અન ેરરરિએર્ન (મનોરાંજન) 

 

પાર્કિગ અને મનોરાંજન િગિડો જે ખુલ્િી અને બાંધ હોય તેની યાદી માટ,ે અહીં મર્કિક કરો.  

 

િાંપૂણગ બોડી િરરકટ િાથ ેતાંદુરસ્ત રહો, ઓરરગામી હાટ્િગ બનાિિાનુાં ર્ીખો, રકૅ એટ હોમ (Rec At Home) િાથે તમારી કેમિગ્રાફી 

આિડતો અને ઘણાં બધુાંનો મહાિરો કરો, બ્રેમ્પટન રરરિએર્ન સ્ટાફ ેમિમિધ પ્રકારના િચ્યુગઅિ પ્રોગ્રામ્િ પ્રેમપૂિગક બનાવ્યા છે! રકૅ એટ હોમ 

(Rec At Home) પ્િેટફોમગમાાં અહીંથી પ્રિેર્ો, www.brampton.ca/recreation. 

 

આ ઉનાળામાાં, િીટી ઓફ બ્રેમ્પટને 4 થી 10 િર્ષગની ઉંમરના બાળકો માટે િધુારેિા િમર કેમ્પનુાં આયોજન કયુું છે. આ કેમ્પ દર અઠિારડયે, 

િોમિારથી ર્િુિાર િિાર ે9 િાનયાથી િાાંજે 5 િાનયા િધુી ચાિર્.ે નોંધણી કરાિિા અાંગેની મામહતી માટ ેિેબિાઇટ જુઓ, 

www.brampton.ca/recreation.  

 

બ્રમે્પટન િાઇબ્રરેી 

 

COVID-19 ન ેિીધ ેઆગળ િચૂના આપિામાાં ન આિે તયાાં િુધી બધી િાઇબ્રેરી ર્ાખાઓ બાંધ રહેરે્. કબગિાઇડ મપકઅપ પિાંદ કરેિા 

સ્થળોએ ઉપિલધ છે અન ેબધી આઠ ર્ાખાઓમાાં બાહ્ ડ્રોપબોર્કિીિ મારફત ેરરટન્િગ 24/7 સ્િીકારિામાાં આિે છે. તમન ેમફતમાાં ઉપિલધ 

eBooks (ઇ-બૂર્કિ) અને eAudiobooks (ઇ-ઓરડયોબૂર્કિ), એન્ટરટેઇનમેન્ટ સ્ટ્રીલમાંગ, ઓનિાઇન મર્ક્ષણ અન ેઘણાં બધુાં રડમજટિ 

િાઇબ્રેરીમાાંથી તમારા બ્રેમ્પટન િાઇબ્રેરી કાડગ નાંબર અન ેPIN (મપન) િડે ર્ોધી કાઢો. અહીં મર્કિક કરો, એક ઓનિાઇન િાઇબ્રેરી કાડગ મળેિિા 

અથિા તમારા એકાઉન્ટ િાંબાંમધત િહાયતા માટે. બધી ઉંમરના િોકો માટેના િચ્યુગઅિ (િાસ્તમિક) કાયગિમોમાાં િહભાગી થાિ અને િમર ર્કિલિ 

માટ ેઅહીં નોંધણી કરાિો: 0-12 િર્ષગની ઉંમરના બાળકો માટે બ્રમે્પટન બ્રેઇન ગમે, ટીન િમર રીડડાંગ ર્કિબ, અન ેએડલ્ટ િમર રીડડાંગ ર્કિબ. 

બ્રેમ્પટન િાઇબ્રેરી ઇમેઇિ અપડટે્િ િબસ્િાઇબ કરીન ેઅને બ્રેમ્પટન િાઇબ્રેરી િાથ ેFacebook, Twitter અને Instagram પર 

@bramptonlibrary જોડાઇને િાંપકગમાાં રહો.  

 

બ્રમે્પટન એમનમિ િર્િગિીિ 

 

બ્રેમ્પટન એમનમિ ર્ેલ્ટર મિમિક હોમિડે મનમમત્ત ેબાંધ રહેરે્.  

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/curbside-pickup&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231010362&sda
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231020354&sdata=0lUBP
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231020354&sdata=0lUBP
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/about/get-a-library-card&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231020354&s
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bramptonlibrary.readsquared.com/&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312135231030352&sdata=CzRgNUxO6RZxp+waS7RR
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એમનમિ કાંટ્રોિ (પ્રાણી મનયાંત્રણ) િોમિારથી ર્િુિાર િિાર ે7 થી રાત્રે 10 િાનયા િુધી અને ર્મનિાર ેઅન ેરમિિાર ેઅને રજાઓના રદિિોમાાં 

િિારે 8 થી િાાંજે 6:30 િાનયા િુધી રસ્તા પર રહે છે, અન ેમાત્ર નીચેના કૉલ્િન ેપ્રમતભાિ આપર્:ે 

 

• માાંદા/ઇજા પામેિા/આિમક ઘરેિુાં પ્રાણીઓ અને િન્ય જીિોન ેિઇ જિા 

• આિમક પ્રાણી 

• દોડીને ભાગતા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડિાની તપાિ 

• બાંમધયાર રખડતુાં કૂતરુાં િઇ જિા 

• મરેિુાં પ્રાણી િઇ જિા 

 

એમનમિ કાંટ્રોિ આ મિિાયના િમયે, માત્ર ઇમરજન્િીમાાં પ્રમતભાિ આપર્ે. 

 

 -30- 

 

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

