
 

 
 

 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમે્પટનમાાં લબેર ડ ે2020 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 2, 2020) – આ વર્ષે, લેબર ડે સોમવાર, સપ્ટમે્બર 7 નાાં રોજ આવ ેછે. 

 

અમનનશમન અન ેકટોકટી સેવાઓ, ટ્રારિક સેવાઓ, કાયદાકીય અમલ બજવણી, રોડ ઓપરેશન્સ અને સરુક્ષા સવેાઓ સમહતની તમામ મનણાાયક 

સેવાઓનુાં સાંચાલન સમુદાયને ટેકો આપવા રાબેતા મજુબ ચાલુ રહેશે. 

 

રહેવાસીઓ કોઇ પછૂપરછો માટે 311 અથવા (બ્રમે્પટન બહારથી) 905.874.2000 નાંબર પર િોન કૉલ કરી શક ેછે, Brampton 311 

ઍપનો ઉપયોગ કરી શક ેછે (App Store અથવા Google Play પર ઉપલબ્ધ) અથવા વેબસાઇટ www.311brampton.ca જોઇ શકે 

છે અથવા ઇમેઇલ સરનામુાં 311@brampton.ca પર ઇમેઇલ મોકલી શક ેછે. પાર્કસામાાં સુરક્ષા ઉપાયો, માસ્ક પહેરવો અને માત્ર 

એપોઇન્ટમને્ટથી પસાંદ કરલેી સીટીની સગવડો સુરમક્ષતપણે િરીથી ખોલવી જેવી COVID-19 ન ેસાંબાંમધત પૂછપરછો સમહત, સીટી ઓિ 

બ્રેમ્પટન કે રીજીયન ઓિ પીલની કોઇપણ બાબતો માટે અમ ે24/7 ઉપલબ્ધ રહીએ છીએ. વધ ુમામહતી મેળવવા વેબસાઇટ 

www.brampton.ca/COVID19 જુઓ. 

 

આતશબાજી સરુક્ષા 

 

સીટી ઓિ બ્રમે્પટન લેબર ડ ેપર કોઇ આતશબાજી પ્રદશાન કરશે નમહ અને અાંગત ધોરણ ેઆતશબાજી કરવાની પરવાનગી આપવામાાં આવતી 

નથી. 

 

લેબર ડે વર્ષા દરમમયાનના એ ચાર રદવસો પૈકી એક નથી જ્યારે સીટી ઓિ બ્રેમ્પટનમાાં અાંગત આતશબાજી કરવાની છૂટ આપવામાાં આવતી હોય. 

વધ ુમામહતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/bylaws.   

 

બ્રમે્પટન ટ્રામન્િટ 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટ લેબર ડ ેપર રમવવાર/રજાના રદવસના સમયપત્રક પ્રમાણે ચાલુ રહેશે પણ કટેલાક રૂટ્સ રદ કરવામાાં આવશ.ે કપૃા કરી મુસાિરી 

કરતા પહેલાાં સમયપત્રકો તપાસો. 

 

ઉતારુઓને સહાયરૂપ થવા કોન્ટરે્કટ સેન્ટર સવાર ે7 થી સાાંજે 9 વાનયા સુધી 905.874.2999 નાંબર પર ચાલુ અને ઉપલબ્ધ છે. 

 

એક રરમાઇન્ડર તરીક,ે બ્રમેલી, બ્રેમ્પટન ગૅટવે અન ેડાઉનટાઉન ટર્માનલ્સમાાં ટર્માનલ મબલલ્ડાંગના કામકાજના કલાકો સવાર ે6 થી રાત્રે 9 વાનયા 

સુધી છે. રટ્રમનટી કોમન ટર્માનલ બાંધ રહ ેછે. ટર્માનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વાસના કલાકો માટે વેબસાઇટ જુઓ, 

www.bramptontransit.com.    

 

વધાર ેસારી સિાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેમનટાઇલિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટનુાં લક્ષ્ય તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટામને્ટ્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાક ેચપેરમહત કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેહાલમાાં દર 24 કલાક ેસેમનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. સખત 

સપાટીઓ ધરાવતી સગવડો અને ટર્માનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાિ અને સેમનટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

 

સીટી માસ્ક પહેયો હોય તો પણ ઉતારુઓન ેટર્માનલ્સ અને બસ સ્ટોપ્સ પર વ્યમર્કતઓ વચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળવવાનુાં આચરણ ચાલુ રાખવાની 

મવનાંતી કર ેછે. ઉતારુઓન ેમુસાિરી કરતી વખત,ે પોતાના અાંગત રડસઇન્િેર્કટન્ટ (ચપેનાશક પદાથા), જેમ કે હેન્ડ સનેેટાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ે
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રાખવાનુાં, પોતાના હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અને પોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં કે છીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે. જો તમ ેબીમાર હો 

તો, કપૃા કરી ટ્રામન્િટમાાં સવારી કરવાનુાં ટાળો, સૌથી નજીકની COVID-19 એસેસમેન્ટ સાઇટ પર પરીક્ષણ કરાવો અને જાહેર આરોનય સૂચનો 

અનુસરો. 

 

પીલ પમબ્લક હલે્થના માગાદશાન પ્રમાણે, ઉતારુઓને યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે ક ેબસોમાાં અન ેટર્માનલ્સ પર નોન-મેરડકલ માસ્ર્કસ પહેરવા 

અમનવાયા બને છે. સીટી ઓિ બ્રમે્પટન જોખમો પર દખેરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પમબ્લક હલે્થ અને બ્રેમ્પટન ઇમરજન્સી મનેજેમને્ટ 

ઓરિસમાાંના પોતાના ભાગીદારો સાથે ઘમનષ્ઠપણ ેકામ કરી રહ્ુાં છે.  

 

અદ્યતન મામહતી મનયમમત મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અન ેwww.bramptontransit.com જોતા રહો 

અથવા સર્વાસ અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રમે્પટન ટ્રામન્િટના કોન્ટેર્કટ સેન્ટરન ે

905.874.2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 

 

પાર્કસા (ઉદ્યાનો) અન ેરરરિએશન (મનોરાંજન) 

 

પસાંદ કરેલી મનોરાંજન સગવડો સપ્ટેમ્બર 8 નાાં રોજ માત્ર આરમક્ષત એપોઇન્ટમને્ટ્સ માટ ેખુલશ,ે જેમાાં ઇનડોર પલૂ્સ, રિટનેસ સગવડો, અન ે

સીમમત સામાન્ય કાયાિમો સામેલ છે. લૅબર ડે પછી શરૂ થતા બધાાં કાયાિમો અને સવેાઓ પર મામહતી માટ,ે જનયા કવેી રીતે આરમક્ષત કરાવવી તે 

સમહત, આ વેબસાઇટ www.brampton.ca/recreation જુઓ. 

 

કૃપા કરી નોંધી લેશો કે પાકામાાં મિત, ડ્રોપ-ઇન રિટનસે વગો લેબર ડે પર ચાલશ ેનહીં.  

 

સાંપૂણા બોડી સરરકટ સાથ ેતાંદુરસ્ત રહો, ઓરરગામી હાટ્સા બનાવવાનુાં શીખો, તમારી કેમલગ્રાિી આવડતો, અન ેઘણાં બધુાંનો મહાવરો કરો! રૅક 

એટ હોમ (Rec At Home) પ્રવૃમિઓ જોવા અહીંથી પ્રવેશો, www.brampton.ca/recreation.  

 

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 

 

બધી લાઇબ્રેરી શાખાઓ હાલમાાં બાંધ છે. કબાસાઇડ મપકઅપ ઉપલબ્ધ છે અન ેબધી આઠ શાખાઓમાાં બાહ્ ડ્રોપબોર્કસીસ મારિતે રરટન્સા 24/7 

સ્વીકારવામાાં આવ ેછે. તમન ેમિતમાાં ઉપલબ્ધ eBooks (ઇ-બૂર્કસ) અને eAudiobooks (ઇ-ઓરડયોબૂર્કસ), એન્ટરટેઇનમને્ટ સ્ટ્રીલમાંગ, 

ઓનલાઇન મશક્ષણ અન ેઘણાં બધુાં રડમજટલ લાઇબ્રેરીમાાંથી તમારા બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરી કાડા નાંબર અને PIN (મપન) વડ ેશોધી કાઢો. અહીં મર્કલક 

કરો, એક ઓનલાઇન લાઇબ્રેરી કાડા મેળવવા અથવા તમારા એકાઉન્ટ સાંબાંમધત સહાયતા માટ.ે બધી ઉંમરના લોકો માટનેા વચ્યુાઅલ પ્રોગ્રામ્સમાાં 

સહભાગી થાવ અને સાંપકામાાં રહવેા બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીની ઇમેઇલ અપડેટ્સ માટે સબસ્િાઇબ કરો. અમારી સાથ ેFacebook, Twitter અને 

Instagram પર @bramptonlibrary મારિતે જોડાઓ.   

 

બ્રમે્પટન એમનમલ સર્વાસીસ 

 

બ્રેમ્પટન એમનમલ શેલ્ટર લેબર ડ ેમનમમિ ેબાંધ રહેશે.  

  

એમનમલ કાંટ્રોલ (પ્રાણી મનયાંત્રણ) સોમવારથી શિુવાર સવાર ે7 થી રાત્રે 10 વાનયા સુધી અને શમનવાર ેઅન ેરમવવાર ેઅને રજાઓના રદવસોમાાં 

સવારે 8 થી સાાંજે 6:30 વાનયા સુધી રસ્તા પર રહે છે, અન ેમાત્ર નીચેના કૉલ્સન ેપ્રમતભાવ આપશ:ે 

 

• માાંદા/ઇજા પામેલા/આિમક ઘરેલુાં પ્રાણીઓ અને વન્ય જીવોન ેલઇ જવા 

• આિમક પ્રાણી 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation
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/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://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=http://subscriptions.librarycustomer.org/SubscriptionOptIn?t=60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e


 

 
 

 

 

• દોડીને ભાગતા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડવાની તપાસ 

• બાંમધયાર રખડતુાં કૂતરુાં લઇ જવા 

• મરેલુાં પ્રાણી લઇ જવા 

 

એમનમલ કાંટ્રોલ આ મસવાયના સમયે, માત્ર ઇમરજન્સીમાાં પ્રમતભાવ આપશે. 

 

 -30- 

 

મિડિયા સપંર્ક  

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  
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