
 

 

જાન્યઆુરી 27 થી, બ્રમે્પટનની આઉટડોર સ્કટૅટિંગ ટરિંક્સમ િં મ સ્ક્સ પહરેવ  અનનવ યય બન્ય  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જાન્યુઆરી 27, 2021) – જાન્યુઆરી 27 ન િં રોજ, બ્રેમ્પટન સીટી ક ઉનન્સલે જાન્યુઆરી 27 થી અમલી, બ્રમે્પટનની 

આઉટડોર સ્કૅટટિંગ ટરિંક્સમ િં મ સ્ક્સ અનનવ યયપણ ેપહેરવ નો પ્રસ્ત વ સવ યનુમત ેમિંજૂર કયો. 

શહેરની બધી આઠ આઉટડોર ટરિંક્સમ િં દસ વર્યથી વધ ર ેઉંમરન  બધ િં સહભ ગીઓએ બરફ પર નોન-મેરડકલ મ સ્ક્સ કે ફસે કવટરિંગ્સ પહેરવુિં હવ ે

અનનવ યય બન્યુિં છે. 

બધી ઉંમરન  સહભ ગીઓએ આઉટડોર સ્કૅટટિંગ એન્ક્લોઝરન  અન્ય બધ િં નવસ્ત રોમ િં નોન-મેરડકલ મ સ્ક કે ફેસ કવટરિંગ પહેરવ નુિં ચ લુ ર ખવુિં 

અનનવ યય છે. આમ િં લ ઇનમ િં ર હ જોતી વખત,ે સ્ટેજીંગ નવસ્ત રોમ િં, અન ેબધ િં સ મ ન્ય નવસ્ત રોનો સમ વેશ થ ય છે. 

સ મુદ નયક આરોગ્ય અન ેસુરક્ષ  સીટીની મુખ્ય અગ્રત  છે, ખ સ કરીને COVID-19 દરનમય ન. ટરિંકન  સ્થળો, નસ્થનત, બુટકિંગ અને વધ ુ

મ નહતી મ ટ ેકપૃ  કરી વબેસ ઇટ જુઓ, www.brampton.ca/outdoorskating. 

આરક્ષણો (રરઝવશેન્સ) 

રનવવ ર, જાન્યુઆરી 24 થી અમલી, પસિંદ કરેલ  સમયન  મ ત્ર 24 કલ ક અગ ઉ આઉટડોર સ્કૅટટિંગ આરનક્ષત કરી શક ય છે. આરક્ષણો મ ટે 

વેબસ ઇટ www.brampton.ca/outdoorskating જુઓ અથવ  905.791.2240 નિંબર પર કૉલ કરો. 

ઊંચી મ િંગ અને સીનમત ક્ષમત ન ેલીધે, રહેવ સીઓન ેરદવસ દીઠ એક આઉટડોર સ્કૅટટિંગ આરક્ષણની પરવ નગી આપવ મ િં આવે છે. આ સમગ્ર 

સમુદ ય મ ટ ેઆઉટડોર સ્કૅટટિંગની સમ ન પહોંચની ખ તરી કર વવ  મ ટ ેછે. 

રદકરણ (કને્સલશેન્સ) 

કૃપ  કરી હવે પછી તમન ેજરૂર ન  હોય તેવ  કોઇપણ આરક્ષણો રદ કરશો જેથી અન્ય રહેવ સીઓન ેસમય બુક કર વવ ની તક મળવ ની ખ તરી 

કરી શક ય. તમ રિં આરક્ષણ રદ કરવ , 905.791.2240 નિંબર પર કૉલ કરો અથવ  recconnects@brampton.ca ને ઇમેઇલ મોકલો. 
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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 
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