
 

 

 

 

COVID-19 વશૈ્વવક મહામારી દરશ્મયાન બ્રમે્પટનમાાં ફશે્મલી ડ ે2021 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ફબે્રુઆરી 10, 2021) – ફેશ્મલી ડે આપણાાં સમુદાયમાાં કુટુાંબોના મહત્વને ઓળખ આપ ેછે. આ વર્ષે, ફેશ્મલી ડે સોમવાર, 

ફેબ્રુઆરી 15, 2021 નાાં રોજ આવે છે, અન ેપરરણામ સ્વરૂપ,ે શહેરની સાંખ્યાબાંધ સેવાઓ અનપુલબ્ધ રહેશે અથવા ઘટાડેલા સેવા સ્તરો સાથ ે

કાયયરત રહેશે. 

 

અશ્નનશમન અન ેકટોકટીની સવેાઓ, ટ્રારફક સેવાઓ, કાયદાકીય અમલ બજવણી, રોડ ઓપરેશન્સ અને સુરક્ષા સવેાઓ સશ્હતની તમામ 

અશ્નવાયય અન ેશ્નણાયયક સવેાઓનુાં સાંચાલન સમદુાયન ેસહાયરૂપ થવા રાબેતા મજુબ ચાલુ રહેશે. 

 

રહેવાસીઓ કોઇ પછૂપરછો માટે 311 અથવા 905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહારથી) નાંબર પર કૉલ કરી શકે છે, Brampton 311 ઍપનો 

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

અથવા ઇમેઇલ સરનામુાં 311@brampton.ca પર ઇમેઇલ મોકલી શકે છે. અમે COVID-19 સાંબાંશ્ધત પૂછપરછો સશ્હત, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન કે રીજીયન ઓફ પીલને સાંબાંશ્ધત કોઇપણ બાબતો માટ ે24/7 ઉપલબ્ધ રહીએ છીએ. વધ ુમાશ્હતી મેળવવા વેબસાઇટ 

www.brampton.ca/COVID19 જુઓ. 

 

મયેસય ન્ય ૂઇયસય લવૅી 

 

તમન ેશશ્નવાર, ફેબ્રઆુરી 13 નાાં રોજ, સવારે 11 વાનયે મેયસય ન્યૂ ઇયસય લૅવી કાયયક્રમમાાં હાજર રહવેાનુાં શ્નમાંત્રણ છે. આ કાયયક્રમ CityTV 

સાથે કાયયરત રક્રશ્સ્ટના હૌરન (Cristina Howorun) હોસ્ટ કરશ,ે બ્રેમ્પટનના મેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) અને કાઉશ્ન્સલના 

સભ્યોન ેસાાંભળો, તમારાં બ્રેમ્પટનને લગતુાં જ્ઞાન ચકાસો અને રટ્રશ્વયા રમતો વડ ેસ્થાશ્નક ધાંધાઓને સહાયરૂપ બનીન ેડાઉનટાઉનના સહભાગી 

ધાંધાઓ પાસથેી ઇ-શ્ગફ્ટ કાર્ડસય જીતવાની તક મેળવો. વર્ચયુયઅલ ફોટો બૂથમાાં ફોટો પડાવવાનુાં ભૂલશો નહીં! વધ ુમાશ્હતી માટ ેવબેસાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/events.    

 

બ્રમે્પટન ટ્રાશ્ન્િટ 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રાશ્ન્િટ ફેશ્મલી ડ ેપર રશ્વવાર/રજાના રદવસના સમયપત્રક પ્રમાણે ચાલુ રહેશે, પણ કટેલાક રૂટ્સ રદ કરવામાાં આવશે. સાંચાશ્લત રૂટ્સમાાં 

સામેલ છે: 

• 501 િુમ ક્વીન 

• 502 િુમ મેઇન 

• 505 િુમ બોવાડય 

• 511 િુમ સ્ટીલ્સ 

• 1 ક્વીન 

• 2 મેઇન 

• 3 મૅકલાશ્ફ્લન 

• 4 ચચાંગકુસી 

• 5 બોવાડય 

• 7 કનેેડી 
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• 8 સને્ટર 

• 11 સ્ટીલ્સ 

• 14 ટોરબ્રામ 

• 15 બ્રમૅલી 

• 18 રડક્સી 

• 23 સને્ડલવૂડ 

• 29 શ્વશ્લયમ્સ 

• 30 એરપોટય રોડ 

• 35 ક્લાકયવ ૅ

• 50 ગૉર રોડ 

• 52 મૅકમચી 

• 53 ર ૅલૉસન 

• 56 કકાંગનૉલ 

• 57 ચારોલેઇસ 

• 115 પીયરસન એરપોટય એક્સપ્રસે 

 

વધ ુમાશ્હતી માટે, કોન્ટેક્ટ સેન્ટરન ે905.874.2999 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ bramptontransit.com જુઓ. ફેબ્રઆુરી 15 

નાાં રોજ કોન્ટકે્ટ સને્ટર 9 થી સાાંજે 6 વાનયા સધુી ખલુ્લુાં છે. 

 

બધાાં કસ્ટમર સર્વયસ કાઉન્ટસય ફેબ્રઆુરી 15 નાાં રોજ જાહેર જનતા માટ ેબાંધ રહેશે. બ્રમૅલી, બ્રેમ્પટન ગેટવૅ અન ેડાઉનટાઉન ટર્મયનલ શ્બચલ્ડાંનસ 

સવારે 6 થી રાત્ર ે9 વાનયા સુધી ખુલ્લા રહ ેછે. રટ્રશ્નટી કોમન ટર્મયનલ બાંધ રહ ેછે. 

 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વર્ચછતા (સેશ્નટાઇચિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહ ેછે. બ્રેમ્પટન ટ્રાશ્ન્િટનુાં લક્ષ્ય તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટયમને્ટ્સ અને બેઠકોન ેદર 48 કલાકે ચપેરશ્હત કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોન ેદર 24 કલાક ેસેશ્નટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. સખત 

સપાટીઓ ધરાવતી સગવડો અને ટર્મયનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેશ્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

 

સીટી ઉતારઓન ેમાસ્ક પહેયો હોય તો પણ, ટર્મયનલ્સ અન ેબસ સ્ટોપ્સ પર વ્યશ્ક્તઓ વર્ચચે શારીરરક અાંતર જાળવવાનુાં ચાલુ રાખવાની શ્વનાંતી 

કરે છે. ઉતારઓન ેપ્રવાસ કરતી વખતે, પોતાના અાંગત રડસઇન્ફકે્ટન્ટ, જેમ ક ેહને્ડ સનેટેાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથે રાખવાનુાં, પોતાના હાથ વારાંવાર 

ધોવાનુાં અન ેખાાંસી કે છીંક પોતાની કોણીમાાં કરવાનુાં પણ યાદ અપાવવામાાં આવે છે. જો બીમાર હો તો, કૃપા કરી ટ્રાશ્ન્િટમાાં સવારી કરવાનુાં 

ટાળો, સૌથી નજીકની COVID-19 એસેસમેન્ટ સાઇટ પર પરીક્ષણ કરાવો અન ેજાહેર આરોનય સૂચનો અનુસરો. 

 

પીલ પશ્બ્લક હલે્થના માગયદશયન પ્રમાણે, ઉતારઓને યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે ક ેબસોમાાં અન ેટર્મયનલ્સ પર તમારાં નાક, મોઢુાં અન ેદાઢી ઢાાંકતા 

નોન-મેરડકલ માસ્ક્સ પહેરવા અશ્નવાયય છે. સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન જોખમો પર દેખરેખ ચાલુ રાખવા પીલ પશ્બ્લક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન 

ઇમરજન્સી મનેેજમેન્ટ ઓરફસમાાં પોતાના ભાગીદારો સાથે ઘશ્નષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે. 

 

અદ્યતન માશ્હતી શ્નયશ્મત મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અન ેwww.bramptontransit.com જોતા રહો 

અથવા સર્વયસ અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો. કોઇ પ્રવનો સીધા બ્રમે્પટન ટ્રાશ્ન્િટના સાંપકય કને્રને 

905.874.2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 

http://www.brampton.ca/COVID19
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બ્રમે્પટન રરરક્રએશન 

  

ફેશ્મલી ડે પર ફન ઓનલાઇન 

 

ફેબ્રુઆરી 13 અને 15 નાાં રોજ સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના કાયયક્રમના અગ્રણીઓની આગવેાનીમાાં મફત વર્ચયુયઅલ રમતો અને પ્રવૃશ્િઓનો આનાંદ 

માણો! કૌટુાંશ્બક િઘડો, સાંકટ, ક ેસ્કેવેન્જર હન્ટ માટ ેઆખા કુટુાંબની નોંધણી કરાવો. શ્વશ્વધ સત્રો WebEx (વેબએક્સ) પ્લેટફોમય મારફતે 

ઉપલબ્ધ છે. સાંપણૂય શ્વગતો ઓનલાઇન વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે, www.brampton.ca/recreation.  

  

જો તમન ેકોઇ પ્રવૃશ્િ પસાંદ હોય તો તમ ેતમારી પોતાની ગશ્તએ કરી શકો છો, એક કૌટુાંશ્બક તક્તી બનાવવા અથવા અાંગૂઠાથી કૌટુાંશ્બક વાંશાવળી 

છાપવા એક મફત ક્રાફ્ટ રકટ મેળવો. સ્પશયરશ્હત, કબયસાઇડ શ્પક-અપ સાઉથ ફ્લેચરના સ્પોટ્સયપ્લેક્સ અન ેગ્રીનબ્રાયર રરરક્રએશન સેન્ટર પર 

ફેબ્રુઆરી 11 અને 12 નાાં રોજ બપોરે 3:30 થી સાાંજે 7:30 વાનયા સુધી ઉપલબ્ધ છે. કપૃા કરી શ્પક-અપ દરશ્મયાન સ્થળ પરના બધાાં 

સાઇનબોર્ડસય અને સુરક્ષા સૂચનો અનુસરો. ક્રાફ્ટ રકટ્સ વહેલો ત ેપહેલો ધોરણ ેઉપલબ્ધ છે અન ેજથ્થો ઉપલબ્ધ હોય ત્યાાં સુધી કુટુાંબ દીઠ એક 

સુધી સીશ્મત રહે છે. કપૃા કરી સાંપણૂય શ્વગતો માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/recreation. 

 

આઉટડોર સ્કૅકટાંગ 

 

ફેશ્મલી ડે પર સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની આઇસ કરાંક્સ રરિવેશનથી અને હવામાન અનુકૂળ રહે ત્યાાં સુધી ખુલ્લી રહેશ.ે સાંચાલનના કલાકો વબેસાઇટ 

પર જોઇ શકાય છે, www.brampton.ca/outdoorskating.   

  

સામુદાશ્યક આરોનય અન ેસુરક્ષા સીટીની મુખ્ય અગ્રતા છે, ખાસ કરીને COVID-19 દરશ્મયાન. પીલ પશ્બ્લક હલે્થની ભલામણોન ેઅનુરૂપ, 

કરાંક્સની મુલાકાત લેવા એક રરિવશેન શ્સસ્ટમ અમલમાાં છે. આ ખાતરી કરાવ ેછે ક ેક્ષમતા જરૂરરયાતો જાળવવામાાં આવી રહી છે અન ેજરૂર પડ ે

ત્યારે સાંપકયનુાં પગરેાં રાખવુાં શક્ય છે. 

  

રરિવેશન્સ અગાઉથી 24 કલાક સધુી ઉપલબ્ધ છે. રહવેાસીઓએ પોતાની જનયા આરશ્ક્ષત કરવા: 

  

• ઓનલાઇન નોંધણી વેબસાઇટ પર કરાવવી,  cityofbrampton.perfectmind.com 

• અમારી બુકકાંગ લાઇનન ે905.791.2240 નાંબર પર કૉલ કરવો 

• શહેરની સીમામાાં સર્વયસ બ્રમે્પટનન ે311 નાંબર પર કૉલ કરવો 

  

બધાાં રરિવેશન્સનો સમયગાળો એક કલાક સધુી સીશ્મત રહે છે. રરિવેશન્સ માતા-શ્પતાઓ, વાલીઓ કે બરફ પર ન જતા પણ સ્કૅટસયની સાથે 

રહેતાાં અન્ય બધાાં લોકો માટે અશ્નવાયય છે. રહવેાસીઓને આગમન પર ઓનલાઇન વેલકમ ટેન્ટમાાં કમયચારીઓ સાથ ેતપાસ કરવાનુાં કહેવામાાં 

આવે છે. જો તમને તમારાં રરિવશેન રદ કરાવવાની જરૂર પડ ેતો, તમારા બુકકાંગના એક કલાક પહેલાાં 905.791.2240 નાંબર પર કૉલ કરો 

અથવા recconnects@brampton.ca ન ેઇમેઇલ મોકલો. 

  

બધી આઉટડોર કરાંક્સમાાં દસ (10) વર્ષયથી વધાર ેઉંમરના બધાાં સહભાગીઓ માટ ેબરફ પર નોન-મેરડકલ માસ્ક્સ ક ેફેસ કવકરાંનસ પહેરવા 

અશ્નવાયય છે. બધી ઉંમરના સહભાગીઓએ વૉશરૂમ્સ, સ્ટજેીંગ એરરયા સશ્હતના સ્કૅકટાંગ એન્ક્લોિરના બધાાં શ્વસ્તારોમાાં, અન ેઆરશ્ક્ષત સ્કૅટ 

માટ ેપ્રવેશ મેળવવા લાઇનમાાં રાહ જોતી વખતે નોન-મેરડકલ માસ્ક કે ફેસ કવકરાંગ પહેરવુાં અશ્નવાયય છે. 

  

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/outdoorskating
https://cityofbrampton.perfectmind.com/Menu/MemberRegistration/MemberSignIn
mailto:recconnects@brampton.ca


 

 

ઘર-ેબેઠાાં મનોરાંજન 

  

ઘરે ઓનલાઇન રફટનસે અન ેક્રાફ્ટ ટ્યુટોરરયલ્સ સાથ ેસરક્રય અને પ્રવિૃમય રહો! સાંપણૂય બોડી સરરકટ અજમાવી જુઓ, ઓરરગામી હાટ્સય 

બનાવવાનુાં શીખો, તમારી કેશ્લગ્રાફી આવડતો, અને ઘણાાં બધાાંનો મહાવરો કરો. રૅક એટ હોમ (Rec At Home) પ્રવૃશ્િઓ અહીં જુઓ, 

www.brampton.ca/recathome.    

  

COVID-19 ન ેલીધ ેરરરક્રએશન સેન્ટસય બાંધ રહ ેછે. અમારા મનોરાંજન કાયયક્રમો અને સવેાઓ પર વધુ માશ્હતી માટ ેવબેસાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/recreation.  

  

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 

  

ફેશ્મલી ડે પર બધી પુસ્તકાલય શાખાઓમાાં કબયસાઇડ શ્પકઅપ બાંધ રહેશે. અમારી રડશ્જટલ લાઇબ્રેરી કોઇપણ સમયે જોવા 

વેબસાઇટ www.bramptonlibrary.ca જુઓ.  

 

અમારી વેબસાઇટ તમારા લાઇબ્રેરી કાડય વડે રડશ્જટલ ઇ-બુક્સ, ઇ-ઓરડયો બુક્સ, ટીવી અન ેમવૂી સ્ટ્રીચમાંગ, ઓનલાઇન લર્નિંગ, અન ેઆટ્સય 

અન ેક્રાફ્ટ્સમાાં સરળ પહોંચ મફતમાાં પૂરી પાડે છે. બધી ઉંમરના અને રૂશ્ચઓ ધરાવતા લોકો માટ ેઅમારી વેબસાઇટના ઇવેન્ટ્સ કેલેન્ડર પર 

વર્ચયુયઅલ કાયયક્રમો શોધો. 

 

પુસ્તકાલયોની બધી શાખાઓમાાં બાહ્ શ્સ્થત ડ્રોપ બોક્સીસ મારફત ેપરત કરવાની લચીલી સવેાઓ 24-કલાક મેળવો. અમારી ઇમેઇલ અપડટે્સ 

મેળવવા સબસ્ક્રાઇબ કરો અને અમન ેFacebook, Twitter, અને Instagram પર અનસુરો. 

 

બ્રમે્પટન એશ્નમલ સર્વયસીસ 

 

બ્રેમ્પટન એશ્નમલ શેલ્ટર ફેશ્મલી ડ ેશ્નશ્મિે બાંધ રહેશે. 

 

એશ્નમલ કાંટ્રોલ (પ્રાણી શ્નયાંત્રણ) સોમવારથી શકુ્રવાર સવાર ે7 થી રાત્રે 10 વાનયા સુધી અને શશ્નવારે અન ેરશ્વવાર ેઅને રજાઓના રદવસોમાાં 

સવારે 8 થી સાાંજે 6:30 વાનયા સુધી સ્ટ્રીટ્સ પર હોય છે, અન ેમાત્ર નીચેના કૉલ્સન ેપ્રશ્તભાવ આપશે: 

• માાંદા/ઇજા પામેલા/આક્રમક ઘરેલુાં પ્રાણીઓ અન ેવન્ય જીવોને લઇ જવા 

• આક્રમક પ્રાણી 

• દોડીન ેભાગતા કૂતરા 

• કૂતરાં કરડવાની તપાસ 

• બાંશ્ધયાર રખડતુાં કૂતરાં લઇ જવુાં 

• મરેલુાં પ્રાણી લઇ જવુાં 

 

 

ફશે્મલી ડ ેપર પીલ પશ્બ્લક હલે્થ તરફથી રરમાઇન્ડસય 

  

રીજીયન ઓફ પીલે COVID-19 નો ફેલાવો રોકવાના પ્રયત્નોન ેટેકો આપવાનુાં ચાલુ રાખ્યુાં છે ત્યારે, ચોક્કસ પ્રાદેશ્શક સગવડો અને 

http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://bramlib.evanced.info/signup
https://www.facebook.com/bramptonlibrary
https://twitter.com/BramptonLibrary
https://www.instagram.com/bramptonlibrary/?hl=en
https://peelregion.ca/coronavirus/affected-services.asp


 

 

સેવાઓ આગળ સૂચના આપતા સધુી પ્રભાશ્વત રહે છે. કપૃા કરી શક્ય એટલો સમય ઘરે રહીન ેવાઇરસનો ફેલાવો રોકવા તમારો ભાગ ભજવવાનુાં 

ચાલુ રાખો. ફેશ્મલી ડ ેઆપણાાં માટે શ્પ્રયજનો સાથે રહેવાનો અન ેએકસાથે આનાંદ માણવાનો સમય છે, પણ કપૃા કરી આ વર્ષ ેઉજવણી કરતી 

વખતે આ વાતો યાદ રાખશો: 

 

• માત્ર તમારા ત્વરરત કટુુાંબીજનો અન ેઅશ્નવાયય સપોટ્સય (સહાયક વ્યશ્ક્તઓ) સાથ ેસામાશ્જક સાંપકયમાાં રહો. 

• તમારા ઘરની બહાર રહેતા કુટુાંબીજનો અને શ્મત્રો માટ,ે પુષ્કળ ફોટા પાડો અને એકબીજા સાથે સાંકળાયેલા રહેવા વર્ચયુયઅલ કૉલ્સ કરો અને 

શારીરરક અાંતર જાળવો. 

• ચાર પાયાની કાયયવાહીઓ કરવાનુાં ચાલુ રાખો: 

o 2 મીટરનુાં શારીરરક અાંતર રાખો 

o માસ્ક પહેરો 

o તમારા હાથ વારાંવાર ધોતા રહો 

o બીમાર હો તો ઘર ેરહો 
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    રીજીયન ઓફ પીલ મીરડયા સાંપકય 

   ઍશલી હૉરકન્સ (Ashleigh Hawkins) 

   કોમ્યુશ્નકેશન્સ સ્પેશ્શયાશ્લસ્ટ – પશ્બ્લક હેલ્થ 

   રીજીયન ઓફ પીલ 

    416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca 

  સીટી ઓફ બ્રમે્પટન મીરડયા સાંપકય  

ગુરચવાંદર ચસાંઘ 

સાંકલનકતાય, શ્મરડયા એન્ડ કમ્યુશ્નટી એંગેજમેન્ટ  

સ્ટ્રેટેશ્જક કમ્યુશ્નકેશન્સ  

શ્સટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

   

https://peelregion.ca/coronavirus/affected-services.asp
https://peelregion.ca/coronavirus/affected-services.asp
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

