
 
 

 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમે્પટનમાાં ઇસ્ટર વીકએન્ડ 2021 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (માર્ચ 25, 2021) – આ વર્ષે, ગુડ ફ્રાઇડે શુક્રવાર, એમિલ 2 નાાં રોજ આવશે અને ઇસ્ટર મન્ડે સોમવાર, એમિલ 5 નાાં રોજ આવશે. 

 

સમુદાયને સહાયરૂપ થવા અમનનશમન અને કટોકટીની સેવાઓ, ટ્રારિક સેવાઓ, કાયદાકીય અમલ બજવણી, રોડ ઓપરેશન્સ અને સુરક્ષા સેવાઓ સમહતની 

તમામ અમનવાયચ અન ેમનણાચયક સેવાઓનુાં સાંર્ાલન રાબેતા મુજબ ર્ાલુ રહેશે. 

 

રહેવાસીઓ કોઇ પૂછપરછો માટે 311 અથવા 905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહાર) નાંબર પર િોન કૉલ કરી શકે છે, Brampton 311 ઍપનો ઉપયોગ કરી 

શકે 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 શકે છે. અમે COVID-19 સાંબાંમધત પૂછપરછો સમહત, સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન કે રીજીયન ઓિ પીલને સાંબાંમધત 

કોઇપણ બાબતો માટે 24/7 ઉપલબ્ધ રહીએ છીએ. વધુ મામહતી મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 જુઓ. 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટ 

બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટ એમિલ 2 થી 5 સુધી નીર્ેના સર્વચસ લેવલ્સમાાં સાંર્ામલત રહેશે. 

 

શુક્રવાર, એમિલ 2 (ગુડ ફ્રાઇડે) 

રમવવાર/ રજાના રદવસના સમયપત્રક મુજબ સાંર્ાલન.  

ટર્મચનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વચસ કાઉન્ટસચ બાંધ કરવામાાં આવ્યા છે. ઉતારુઓને સહાયરૂપ થવા કોન્ટેક્ટ સેન્ટર સવારે 9 થી સાાંજે 6 વાનયા સુધી ઉપલબ્ધ છે. 

 

શમનવાર, એમિલ 3 

શમનવારના સમયપત્રક મુજબ સાંર્ાલન.   

ટર્મચનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વચસ કાઉન્ટસચ મનયમમત કલાકો દરમમયાન ખુલ્લા રહેશે. ઉતારુઓને સહાયરૂપ થવા કોન્ટેક્ટ સેન્ટર સવારે 7 થી સાાંજે 7 વાનયા સુધી 

ઉપલબ્ધ છે.  

 

રમવવાર, એમિલ 4 (ઇસ્ટર સન્ડે) 

રમવવાર / રજાના રદવસના સમયપત્રક મુજબ સાંર્ાલન.  

ટર્મચનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વચસ કાઉન્ટસચ બાંધ કરવામાાં આવ્યા છે. ઉતારુઓને સહાયરૂપ થવા કોન્ટેક્ટ સેન્ટર સવારે 9 થી સાાંજે 6 વાનયા સુધી ઉપલબ્ધ છે. 

 

સોમવાર, એમિલ 5 (ઇસ્ટર મન્ડે)  

અઠવારડક કામકાજ રદવસના મનયમમત સમયપત્રક મુજબ સાંર્ાલન. 

ટર્મચનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વચસ કાઉન્ટસચ મનયમમત કલાકો દરમમયાન ખુલ્લા રહેશે. ઉતારુઓને સહાયરૂપ થવા કોન્ટેક્ટ સેન્ટર સવારે 7 થી સાાંજે 9 વાનયા સુધી 

ઉપલબ્ધ રહેશે. 

 

વધુ મામહતી માટે, કોન્ટેક્ટ સેન્ટરને 905.874.2999 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ.  

 

વધારે સારી સિાઇ અને સ્વચ્છતા (સેમનટાઇઝિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટનુાં લક્ષ્ય તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરેટર કમ્પાટચમેન્્સ 

અન ેબેઠકોને દર 48 કલાકે ર્ેપરમહત કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસોને દર 24 કલાકે સેમનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. સખત સપાટીઓ ધરાવતી સગવડો અન ે

ટર્મચનલ્સને રોજીંદા ધોરણે સાિ અન ેસેમનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. 

 

સીટી ઉતારુઓને માસ્ક પહેયો હોય તો પણ, ટર્મચનલ્સ અને બસ સ્ટોપ્સ પર વ્યમક્તઓ વચ્ર્ે શારીરરક અાંતર જાળવવાનુાં ર્ાલુ રાખવાની મવનાંતી કરે છે. 

ઉતારુઓને િવાસ કરતી વખતે, પોતાના અાંગત રડસઇન્િેક્ટન્ટ (ર્ેપનાશક પદાથચ), જેમ કે હેન્ડ સેનેટાઇિર કે વાઇપ્સ સાથે રાખવાનુાં, પોતાના હાથ વારાંવાર 
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ધોવાનુાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં કે છીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે. જો બીમાર હો તો, કૃપા કરી ટ્રામન્િટમાાં સવારી કરવાનુાં ટાળો, સૌથી 

નજીકની COVID-19 એસેસમેન્ટ સાઇટ પર પરીક્ષણ કરાવો અન ેજાહેર આરોનય સૂર્નો અનુસરો. 

 

પીલ પમબ્લક હેલ્થના માગચદશચન િમાણે, ઉતારુઓને યાદ અપાવવામાાં આવે છે કે બસોમાાં અને ટર્મચનલ્સ પર તમારુાં નાક, મોઢુાં અન ેદાઢી ઢાાંકતા ર્ુસ્ત 

બાંધબેસતા નોન-મેરડકલ માસ્ક્સ પહેરવા અમનવાયચ છે. સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન જોખમો પર દેખરેખ ર્ાલુ રાખવા પીલ પમબ્લક હેલ્થ અન ેબ્રેમ્પટન ઇમરજન્સી 

મેનેજમેન્ટ ઓરિસમાાં પોતાના ભાગીદારો સાથે ઘમનષ્ઠપણે કામ કરી રહ્ુાં છે.  

 

અદ્યતન મામહતી મનયમમત મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અને www.bramptontransit.com જોતા રહો અથવા સર્વચસ 

અપડે્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ને અનુસરો. કોઇ િશ્નો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટના કોન્ટેક્ટ સેન્ટરને 905.874.2999 નાંબર પર પૂછી 

શકાય છે. 

 

બ્રેમ્પટન રરરક્રએશન 

બની ઍનસાઇટમેન્ટ (Bunny EGGScitement) 

આ ઇસ્ટર પર બની ઍનસાઇટમેન્ટની સુરમક્ષત આવૃમિ સાથે મોજ માણો! છોડના રાંગીન કૂાંડા બનાવવા એક ક્રાફ્ટ રકટ ઉઠાવો અને ઓનલાઇન ્યુટોરરયલ 

અનુસરો, વચ્યુચઅલ ઍગ હાંટટાંગ (ઇંડા શોધવાની રમત)માાં ભાગ લો, અને માર્ચ 29 થી શરૂ થતી રાંગીન િવૃમિઓ ડાઉનલોડ કરો.  

 

સાંપકચમવહીન, કબચસાઇડ ક્રાિટ રકટ મપક-અપ માર્ચ 31 અને એમિલ 1 નાાં રોજ બપોરે 3:30 થી સાાંજે 7 વાનયા સુધી કૅસી કેમ્પબેલ કમ્યુમનટી સેન્ટર, ઝર્ાંગકુસી 

પાકચ સ્કી ર્ૅલેટ, ગૉર મીડોસ કમ્યુમનટી સેન્ટર, અને સાઉથ ફ્લૅર્સચ સ્પો્સચપ્લેક્સમાાં ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરી મપક-અપ દરમમયાન સ્થળ પરના બધાાં સાઇનબોર્ડસચ 

અન ેસુરક્ષા સૂર્નો અનુસરો. ક્રાફ્ટ રક્સ વહેલો તે પહેલો ધોરણે ઉપલબ્ધ છે અને જથ્થો ઉપલબ્ધ હોય તયાાં સુધી કુટુાંબ દીઠ એક નાંગ સુધી સીમમત રહે છે. 

 

િન બની ઍનસાઇટમેન્ટ િવૃમિઓ પર વધુ મામહતી મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/recreation જુઓ. 

 

રૅક એટ હોમ (Rec At Home) 

ઘરે ઓનલાઇન રિટનેસ અને ક્રાફ્ટ ્યુટોરરયલ્સ વડે સરક્રય અને િવૃિમય રહો! સાંપૂણચ બોડી સરરકટ અજમાવી જુઓ, ઓરરગામી હા્સચ બનાવતા શીખો, 

તમારી કેમલગ્રાિી આવડતો, અને ઘણાાં બધાાંનો મહાવરો કરો. રૅક એટ હોમ (Rec At Home) િવૃમિઓ પર અહીંથી પહોંર્ો 

www.brampton.ca/recathome.   

  

િોમવન્સના COVID-19 લૉકડાઉન ઉપાયોને અનુરૂપ િમતરક્રયા કરવામાાં સીટી ઓિ બ્રેમ્પટનના રરરક્રએશન સેન્ટસચ હાંગામી ધોરણે બાંધ રહે છે અન ેરૂબરૂમાાં 

ઇન્સ્ટ્રક્ટરની આગેવાનીમાાં મનોરાંજન કાયચક્રમો અને સેવાઓ સ્થમગત કરવામાાં આવી છે. વચ્યુચઅલ અન ેઆઉટડોર મનોરાંજન કાયચક્રમો અને સેવાઓ પર 

મામહતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/recreation. 

 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રરેી 

બધી લાઇબ્રેરી શાખાઓમાાં શુક્રવાર, એમિલ 2 (ગુડ ફ્રાઇડે) મનમમિે બ્રાાંર્માાં અન ેકબચસાઇડ મપક-અપ સેવાઓ અનુપલબ્ધ રહેશે.  

 

અમારી રડમજટલ લાઇબ્રેરી કોઇપણ સમયે જોવા બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીની વેબસાઇટ જુઓ. અહીં તમે તમારા લાઇબ્રેરી કાડચ વડે રડમજટલ ઇ-બુક્સ, ઇ-ઓરડયો 

બુક્સ, ટીવી અન ેમૂવી સ્ટ્રીઝમાંગ, ઓનલાઇન લર્નિંગ, અન ેઆ્સચ અન ેક્રાફ્્સ અન ેઘણાં બધુાં સુધી મિતમાાં પહોંર્ મેળવશો. બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરી કાડચ મેળવવા, 

કૃપા કરી અહીં મક્લક કરો. બધી શાખાઓમાાં 24-કલાકના બાહ્ ડ્રોપ બોક્સીસ મારિતે તમે ઊછીનુાં લીધેલુાં સામહતય પરત કરવાની લર્ીલી સેવાઓ મેળવો.   

 

ર્ાલો આપણે સાંપકચમાાં રહીએ! અમારી ઇમેઇલ અપડે્સ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને અમને Facebook, Twitter, અન ેInstagram પર અનુસરો. 

 

બ્રેમ્પટન એમનમલ સર્વચસીસ 
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બ્રેમ્પટન એમનમલ શેલ્ટર ગુડ ફ્રાઇડે એમિલ 2, ઇસ્ટર સન્ડે એમિલ 4 અને ઇસ્ટર મન્ડે એમિલ 5 નાાં રોજ બાંધ રહેશે. આ શેલ્ટર શમનવાર, એમિલ 3 નાાં રોજ, 

માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટથી, સવારે 10 થી બપોરે 4 વાનયા સુધી ખુલ્લુાં રહેશે. 

 

એમનમલ કાંટ્રોલ (િાણી મનયાંત્રણ) સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 7 થી રાત્રે 10 વાનયા સુધી અન ેશમનવારે અને રમવવારે અન ેરજાઓના રદવસોમાાં સવારે 8 થી 

સાાંજે 6:30 વાનયા સુધી રોડ પર હોય છે, અને માત્ર નીર્ેના કૉલ્સને િમતભાવ આપશે: 

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

• આક્રમક િાણી 

• દોડીને ભાગતા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડવાની તપાસ કરવી 

• બાંમધયાર રખડતુાં કૂતરુાં લઇ જવુાં 

• મરેલુાં િાણી લઇ જવુાં 

 

આ મસવાયના સમયે, એમનમલ કાંટ્રોલ માત્ર ઇમરજન્સીમાાં િમતભાવ આપશે. 

 

ઇસ્ટર વીકએન્ડ માટ ેપીલ પમબ્લક હલે્થના રરમાઇન્ડસચ 

 

ઇસ્ટર હોમલડે પર માત્ર તમારી સાથે રહેતા લોકો સાથે ભેગા થઇને એકબીજાની સાંભાળ રાખશો. વેમક્સન આપવાની િરક્રયા ર્ાલુ હોવા છતાાં, આપણે આપણાાં 

સાંરક્ષણમાાં ઉણપ ન જ રાખવી અને જાહેર આરોનયની સલાહ અનુસરવાનુાં ર્ાલુ રાખવુાં રહ્ુાં. આ રક્રયાઓ વાઇરસ સામે આપણો શ્રેષ્ઠ બર્ાવ બની રહે છે. 

તમારા ઘરની બહાર રહેતા કુટુાંબીજનો અન ેમમત્રો માટે, િોટા પાડો અન ેએકબીજા સાથે સાંકળાયેલા રહેવા વચ્યુચઅલ કૉલ્સ કરો અને વ્યમક્તઓ વચ્ર્ે શારીરરક 

અાંતર જાળવો. િેલાવાનુાં જોખમ ઘટાડવા વચ્યુચઅલ ભેગા થવાના મવકલ્પો માટે તમારા િાથચના સ્થળે પૂછપરછ કરો. જો તમારે રૂબરૂમાાં ભેગા થવુાં જ પડે તો, 

કૃપા કરી ધાર્મચક સેવાઓ માટે ભેગા થવાની સીમાઓ અનુસરો. 
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સીટી ઓિ બ્રમે્પટન મીરડયા સાંપકચ 

મોમનકા દુનગલ (Monika Duggal) 

કોર્ડચનેટર, મીરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એન્ગેજમેન્ટ  

સ્ટ્રેટેજીક કમ્યુમનકેશન   

સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન 

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

  

 

 

રીજીયન ઓિ પીલ મીરડયા સાંપકચ 

ઍશલી હૉરકન્સ (Ashleigh Hawkins) 

કમ્યુમનકેશન્સ સ્પેમશયમલસ્ટ – જાહેર આરોનય 

રીજીયન ઓિ પીલ 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      
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