
 

 
 

 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમે્પટનમાાં થને્ક્સમિવ ાંિ 2020 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્કટેરરયો (ઓ્ટોબર 6, 2020) – આ  ર્ષે, થને્ક્સમિવ ાંિ સોમ ાર, ઓ્ટોબર 12 નાાં રોજ યોજાશ.ે 

 

અમનનશમન અન ેકટોકટીની સ ેાઓ, ટ્રારિક સે ાઓ, કાયદાકીય અમલ બજ ણી, રોડ ઓપરેશન્કસ અને સુરક્ષા સ ેાઓ સમહતની તમામ 

મનણાાયક સે ાઓનુાં સાંચાલન સમુદાયને ટકેો આપ ા રાબતેા મુજબ ચાલુ રહેશે. 

 

રહે ાસીઓ કોઇ પછૂપરછો માટે 311 અથ ા (બ્રમે્પટન બહારથી) 905.874.2000 નાંબર પર િોન કૉલ કરી શક ેછે, Brampton 311 

ઍપનો ઉપયોિ કરી શક ેછે (App Store અથ ા Google Play પર ઉપલબ્ધ) અથ ા  ેબસાઇટ www.311brampton.ca જોઇ શકે 

છે ક ેઇમેઇલ સરનામુાં 311@brampton.ca પર ઇમેઇલ મોકલી શકે છે. માસ્ક પહેર ો અથ ા માત્ર એપોઇન્કટમને્કટ લઇન ેપસાંદિીની 

સીટીની સિ ડો સુરમક્ષતપણ ેિરીથી ખોલ ી જે ી COVID-19 ને સાંબાંમધત પછૂપરછો સમહત, સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન કે રીજીયન ઓિ પીલની 

કોઇપણ બાબતો માટે અમ ે24/7 ઉપલબ્ધ હોઇએ છીએ.  ધ ુમામહતી મેળ  ા  ેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 જુઓ. 

 

આતશબાજી સરુક્ષા (િાયર ્સા સફે્ટી) 

 

સીટી ઓિ બ્રમે્પટન થને્ક્સમિવ ાંિ પર કોઇ આતશબાજી પ્રદશાન કરશે નમહ અને અાંિત ધોરણે આતશબાજી કર ાની પર ાનિી આપ ામાાં 

આ તી નથી. 

 

થેન્ક્સમિવ ાંિ  ર્ષા દરમમયાનના એ ચાર રદ સો પૈકી એક નથી કે જ્યારે સીટી ઓિ બ્રેમ્પટનમાાં અાંિત આતશબાજી કર ાની છૂટ આપ ામાાં 

આ તી હોય.  ધુ મામહતી માટે  બેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/bylaws.   

 

બ્રમે્પટન ટ્રામન્કિટ 

 

થેન્ક્સમિવ ાંિ સોમ ાર પર બ્રેમ્પટન ટ્રામન્કિટ રમ  ાર/રજાના રદ સના સમયપત્રક પ્રમાણ ેચાલુ રહેશે પણ કટેલાક રૂટ્સ રદ કર ામાાં આ શે. કપૃા 

કરી પ્ર ાસ કરતા પહેલાાં સમયપત્રકો તપાસો. 

 

ઉતારુઓને સહાયરૂપ થ ા કોન્કટે્ ટ સેન્કટર સ ાર ે9 થી સાાંજે 6  ાનયા સુધી 905.874.2999 નાંબર પર ચાલુ અને ઉપલબ્ધ છે. 

 

કસ્ટમર સર્ ાસ કાઉન્કટસા બાંધ છે અન ેબ્રેમલી, બ્રમે્પટન િૅટ ે અન ેડાઉનટાઉન ટર્માનલ્સમાાં ટર્માનલ મબવલ્ડાંિના કામકાજના કલાકો સ ાર ે6 થી 

રાત્રે 9  ાનયા સુધી છે. રટ્રમનટી કોમન ટર્માનલ બાંધ રહે છે.  

 

 ધાર ેસારી સિાઇ અન ેસ્ ચ્છતા (સેમનટાઇવિાંિ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રામન્કિટનુાં લક્ષ્ય દર 48 કલાકે તમામ સખત સપાટીઓ, 

ઓપરેટર કમ્પાટામને્કટ્સ અને બેઠકોને ચપેરમહત કર ાનુાં છે. મોટા ભાિની બસોને હાલમાાં દર 24 કલાક ેસેમનટાઇિ કર ામાાં આ ે છે. સખત 

સપાટીઓ ધરા તી સિ ડો અને ટર્માનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાિ અને સેમનટાઇિ કર ામાાં આ ે છે. 

 

સીટી ઉતારુઓન ેમાસ્ક પહેયો હોય તો પણ, ટર્માનલ્સ અન ેબસ સ્ટોપ્સ પર વ્યમ્તઓ  ચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળ  ાનુાં ચાલુ રાખ ાની મ નાંતી 

કરે છે. ઉતારુઓન ેપ્ર ાસ કરતી  ખત,ે પોતાના અાંિત રડસઇન્કિે્ ટન્કટ (ચેપનાશક પદાથા), જેમ કે હેન્કડ સેનટેાઇિર ક ે ાઇપ્સ સાથ ેરાખ ાનુાં, 

પોતાના હાથ  ારાં ાર ધો ાનુાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કર ાનુાં ક ેછીંક ાનુાં પણ યાદ અપા  ામાાં આ ે છે. જો તમ ેબીમાર હો તો, કૃપા કરી 

ટ્રામન્કિટમાાં સ ારી કર ાનુાં ટાળો, તમારાથી સૌથી નજીકની COVID-19 એસસેમને્કટ સાઇટ પર પરીક્ષણ કરા ો અને જાહેર આરોનય સચૂનો 

અનુસરો. 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/bylaws


 

 

 

પીલ પમબ્લક હલે્થના માિાદશાન પ્રમાણે, ઉતારુઓને યાદ અપા  ામાાં આ  ેછે ક ેબસોમાાં અન ેટર્માનલ્સ પર તમારુાં નાક, મોઢુાં અન ેહડપચી 

(દાઢી) ઢાાંકતા નોન-મેરડકલ માસ્્સ પહેર ા અમન ાયા બને છે. સીટી ઓિ બ્રમે્પટન જોખમો પર દેખરખે ચાલુ રાખ ા પીલ પમબ્લક હલે્થ અને 

બ્રેમ્પટન ઇમરજન્કસી મેનજેમેન્કટ ઓરિસમાાં પોતાના ભાિીદારો સાથે ઘમનષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે.  

 

અદ્યતન મામહતી મનયમમત મેળ  ા  ેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અન ેwww.bramptontransit.com જોતા રહો 

અથ ા સર્ ાસ અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો. પ્રશ્નો સીધા બ્રમે્પટન ટ્રામન્કિટના કોન્કટે્ ટ સને્કટરને 

905.874.2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 

 

બ્રમે્પટન રરરિએશન 

 

રરરિએશન સને્કટસા થને્ક્સમિવ ાંિ પર બાંધ રહેશે જેમાાં પસાંદિીના સ્થળો માંિળ ાર, ઓ્ટોબર 13 થી એપોઇન્કટમેન્કટ લઇને મુલાકાત માટે િરીથી 

ખુલશે. બધાાં મનોરાંજન કાયાિમો અન ેસે ાઓ પર  ધુ મામહતી માટે, જનયા ક ેી રીતે આરમક્ષત કરા  ી તે સમહત, આ  ેબસાઇટ 

www.brampton.ca/recreation જુઓ.  

 

ઘરે હો ત ે ખતે ઓનલાઇન મશક્ષણ લઇન ેસરિય અન ેપ્ર ૃત્તમય રહ ેાનુાં ચાલુ રાખો. સાંપણૂા બોડી સરરકટ અજમા ી જુઓ, ઓરરિામી હાટ્સા 

બના તા શીખો, તમારી કેમલગ્રાિી આ ડતો, અન ેઘણાાં બધાાંનો મહા રો કરો! રૅક એટ હોમ (Rec At Home) પ્ર ૃમત્તઓ અહીં જુઓ, 

www.brampton.ca/recathome.  

 

િૉલ (પાનખર ઋત)ુ માટ ેબ્રમે્પટનના પા્સાની સિાઇ 

 

આપણી પાનખરની સિાઇના ભાિરૂપે આપણાાં શહેરમાાં - તમારા ઘરની આસપાસ, સ્થામનક પાકા, ક ેતમારા ધાંધાની આિળ િાંદ ાડો સાિ 

કર ામાાં મદદરૂપ થ ા થોડીક મમમનટો મ તા ો. તમ ેમિત મ્લનઅપ રકટ મેળ  ા ઓનલાઇન નોંધણી અહીં કરા ી શકો છો, 

www.brampton.ca/cleanup. એક બ્રમે્પટન ાસી હરરયાળો પ્રભા  પાડ ા ક ેી રીતે અગ્રેસર રહે છે તે મ શ ે ધુ જાણ ા અમારી 

ઓનલાઇન િુાંબેશ “Be like Bill” (મબલની જેમ બનો) ચો્કસપણ ેતપાસો. 

 

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 

 

સોમ ાર, ઓ્ટોબર 12 નાાં રોજ બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીની શાખાઓ બાંધ રહેશે અને કબાસાઇડ મપકઅપ ઉપલબ્ધ થશ ેનહીં. રડમજટલ લાઇબ્રેરીમાાં 

મિત eBooks (ઇ-બૂ્સ) અને eAudiobooks (ઇ-ઓરડયોબૂ્સ), એન્કટરટેઇનમેન્કટ સ્ટ્રીવમાંિ, ઓનલાઇન મશક્ષણ અન ેઘણાં બધુાં તમને કોઇ 

ખચા  િર તમારા બ્રેમ્પટન લાઇબ્રરેી કાડા નાંબર અને PIN (મપન)  ડ ેશોધી કાઢો. અહીં મ્લક કરો એક ઓનલાઇન લાઇબ્રરેી કાડા મેળ  ા 

અથ ા તમારા એકાઉન્કટમાાં સહાયતા માટે. બધી ઉંમરના લોકો માટેના  ચ્યુાઅલ પ્રોગ્રામ્સમાાં સહભાિી થા  અને સાંપકામાાં રહ ેા બ્રેમ્પટન 

લાઇબ્રેરીની ઇમેઇલ અપડટે્સ સબસ્િાઇબ કરો. અમારી સાથે Facebook, Twitter અને Instagram પર @bramptonlibrary મારિતે 

જોડાઓ.   

 

બ્રમે્પટન એમનમલ સર્ ાસીસ 

 

બ્રેમ્પટન એમનમલ શેલ્ટર થેન્ક્સમિવ ાંિ પર બાંધ રહેશે.  

  

એમનમલ કાંટ્રોલ (પ્રાણી મનયાંત્રણ) સોમ ારથી શિુ ાર સ ાર ે7 થી રાત્રે 10  ાનયા સુધી અને શમન ાર ેઅન ેરમ  ાર ેઅને રજાઓના રદ સોમાાં 

સ ારે 8 થી સાાંજે 6:30  ાનયા સુધી રોડ પર કાયારત હોય છે, અન ેતેઓમાત્ર નીચેના કૉલ્સને પ્રમતભા  આપશ:ે 

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


 

 
 

 

 

 

• માાંદા/ઇજા પામેલા/આિમક ઘરેલુાં પ્રાણીઓ અને  ન્કય જી ોન ેલઇ જ ા 

• આિમક પ્રાણી 

• દોડીને ભાિતા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડ ાની તપાસ 

• બાંમધયાર રખડતુાં કૂતરુાં લઇ જ ા 

• મરેલુાં પ્રાણી લઇ જ ા 

 

આ મસ ાયના સમયે, એમનમલ કાંટ્રોલ માત્ર ઇમરજન્કસીમાાં પ્રમતભા  આપશે. 

 

થને્ક્સમિવ ાંિ  ીકએન્કડ માટ ેપીલ પમબ્લક હલે્થના રરમાઇન્કડસા  

 

તમારુાં સામામજક  તુાળ ઘટાડો  

COVID-19 નુાં જોખમ ઘટાડ ાના હેતસુર, આપણને સૌન ેઅન્કય લોકો સાથે આપણો સાંપકા ઘટાડ ાની જરૂર છે. પીલ પમબ્લક હલે્થ લોકો 

સાથેનો મેળા ડો નાની સાંખ્યામાાં રાખ ાની, અને તમારુાં સામામજક  તુાળ તમારા ત્ રરત ઘરબારના કે અમન ાયા સાંભાળકતાાઓ સુધી ઘટાડ ાની 

ભલામણ કર ેછે.  

 

િલેા ાનુાં જોખમ ઘટાડો 

આ  ર્ષ ેથેન્ક્સમિવ ાંિ જુદુ જણાશ.ે આપણ ેસાથ ેમળીન ેઆભાર માનીએ છીએ ત્યાર,ે એ મહત્ પૂણા છે ક ેઆપણાાં મપ્રયજનોન ેCOVID-19 

નાાં જોખમ સામે સાંરક્ષણ આપતી પસાંદિીઓ કરીએ. િેલા ાનુાં જોખમ ઘટાડ ા ઓછામાાં ઓછુાં બ ેમીટરનુાં ભૌમતક અાંતર જાળ ો. વ્યમ્તઓ 

 ચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળ  ુાં શ્ય ના હોય ત્યાાં, માસ્ક પહેર ાની ખાતરી કરો. 

 

જો ્યાાંક લોકો ભિેા થ ાના હોય તો, ઓછાાં ભિેા થા  ત ે ધાર ેસારુાં છે 

યજમાનોએ મહમેાનોની સાંખ્યા ત્ રરત ઘરબારના અને અમન ાયા સાંભાળકતાાઓ સુધી સીમમત રાખ ી જોઇએ. મહામારી દરમમયાન ઓછી 

સાંખ્યા એ  ધારે બરાબર છે. જો તમે તમારા ત્ રરત ઘરબાર બહારના લોકો સાથ ેસાંપકા કર ાનુાં પસાંદ કરો તો, સાંખ્યા સીમમત કરો, તમારો 

બધાાંનો એકસાથ ેભિેા થ ાનો સમય ઘટાડો, એકબીજાથી દૂર રહો, માસ્્સ પહરેો અન ેહાથ ધુઓ.  જો બીમાર હો તો, રૂબરૂમાાં ભિેા થ ાને 

બદલે  ચ્યુાઅલી (આભાસીય) ભિેા થા , પરીક્ષણ કરા ો અન ેઘર ેપોતાન ેઅલિ (સેલ્િ-આઇસોલેટ) કરો.  

 

જો તમ ેબીમાર હો તો કોઇની સાથ ેભિેા થશો નહીં 

તમન ેથને્ક્સમિવ ાંિમાાં ભેિા થ ાનુાં મનમાંત્રણ મળયુાં છે પણ શુાં તમારી તમબયત સારી નથી? COVID-19 નુાં પીલમાાં જોખમ ચાલુ છે ત્યારે 

આપણ ેએકબીજા સાથ ેભેિા થઇએ ત્યારે,  ચ્યુાઅલી જોડા ાનુાં પસાંદ કરો, ઘર ેપોતાને અલિ (સલે્િ-આઇસોલેટ) કરો અન ેતાંદુરસ્ત રહે ા 

પરીક્ષણ કરા ો.  

 

આ થને્ક્સમિવ ાંિ  ીકએન્કડ પર પોતાને અન ેમપ્રયજનોન ેસુરમક્ષત રાખ ાની રીત પર  ધુ મામહતી મેળ  ા  ેબસાઇટ જુઓ, 

peelregion.ca/coronavirus/ અથ ા રીજીયન ઓિ પીલન ેઓનલાઇન અનુસરો Twitter, Facebook, અને Instagram પર. 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206884133&sdata=C6KLKSLHUMcGuBVVNAiPnh
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/regionofpeel&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206884133&sdata=4xs7EiznjE61+9mCZU9TQZofh
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/regionofpeel&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206894129&sdata=IOGJFF41f2c3IpLLrsanjmb
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.instagram.com/peelregion.ca&data=02%7C01%7CChristine.Sharma@brampton.ca%7C4d01fe9aabd4499bfeb908d86a0ed3fc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637375959206894129&sdata=/Hkb0FwSTTq8ge7BYjnabg
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રીજીયન ઓિ પીલ મીરડયા સાંપકા 

ઍશલી હૉરકન્કસ (Ashleigh Hawkins) 

કમ્યુમનકેશન્કસ સ્પેમશયમલસ્ટ – જાહેર આરોનય 

રીજીયન ઓિ પીલ 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca  

 

સીટી ઓિ બ્રમે્પટન મીરડયા સાંપકા 

મોમનકા દુનિલ (Monika Duggal) 

કોર્ડાનેટર, મીરડયા એન્કડ કમ્યુમનટી એન્કિેજમેન્કટ  

સ્ટ્રેટેજીક કમ્યુમનકેશન   

સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન 

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