
 
 

 

 

ગવર્મને્ટ ઓફ ઓન્ટરેિયોએ એપ્રિલ 3 થી સર્મગ્ર પોપ્રવન્સર્મ ાં શટડ ઉનની ઘોષણ  કિી 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (એપ્રિલ 1, 2021) – આજે, ગવર્મને્ટ ઓફ ઓન્ટેરિયોએ એપ્રિલ 3, 2021 થી શરૂ કિીને સર્મગ્ર િોપ્રવન્સન ેઆવિી લેત  

શટડ ઉનની ઘોષણ  કિી, જે િીજીયન ઓફ પીલ સપ્રિતન  ઓન્ટેરિયો ર્મ ટે ઓછ ર્મ ાં ઓછ ાં ચ િ અઠવ રડય ઓ સુધી અર્મલર્મ ાં િિેશે. 

સુિક્ષ  ઉપ યોર્મ ાં નીચેની બ બતો સ ર્મેલ છે, પિાંતુ ર્મ ત્ર એટલી જ સીપ્રર્મત નથી: 

• ઇનડોિ જાિેિ આયોજનો અને સ ર્મ પ્રજક ર્મેળ વડ  કિવ ની ર્મન ઇ છે; એકલી િિેતી વ્યપ્રતતને અન્ય એક કટુુાંબીજન સ થ ેભેગ  

થવ ની પિવ નગી ર્મળે છે; 

• આઉટડોિ જાિેિ આયોજનો કે સ ર્મ પ્રજક ર્મેળ વડ  ર્મ ટેની ક્ષર્મત  ર્મિત્તર્મ 5-વ્યપ્રતત સુધી સીપ્રર્મત છે, એકજ ઘિર્મ ાં િિેત  સભ્યો (તર્મે 

િિેત  િો તે લોકો) સ થે ભેગ  થ વ ત ેપ્રસવ ય; 

• બધી રિટેઇલ સગવડોર્મ ાં રૂબરૂર્મ ાં ખિીદી ર્મય ારદત િિેશે, 50 ટક  સધુીની ક્ષર્મત  સીર્મ  સપુિર્મ કેટ્સ, ગ્રોસિી સ્ટોસા, કન્વેપ્રનયન્સ 

સ્ટોસા, ઇનડોિ ફ ર્માસા ર્મ કેટ્સ, અને ર્મુખ્યત્વ ેખ દ્ય પદ થો અન ેદવ ઓ વેચત  અન્ય સ્ટોસા ર્મ ટે, અને 25 ટક  સુધીની ક્ષર્મત  સીર્મ  

ર્મોટ  બોતસ સ્ટોસા સપ્રિતની અન્ય રિટેઇલ સગવડો ર્મ ટ ેિિેશે, સ થ ેસ થ ેઅન્ય જાિેિ આિોગ્ય અન ેક યાસ્થળે સુિક્ષ  ઉપ યો અર્મલી 

િિેશે; 

• અાંગત સાંભ ળ સવે ઓ બાંધ િિેશે; 

• ઇનડોિ અન ેઆઉટડોિ ડ ઇનનાંગ પિ િપ્રતબાંધ ફિર્મ વેલ છે. િેસ્ટોિન્ટ્સ, બ સા અને અન્ય ખ દ્ય પદ થો કે પીણ ાં વેચતી સગવડોને ર્મ ત્ર 

ટૅક-આઉટ, ડ્ર ઇવ-થ્ર,ૂ અન ેરડપ્રલવિી દ્વ િ  સાંચ પ્રલત કિવ ની પિવ નગી િિેશે; 

• ઇનડોિ ક ેઆઉટડોિ સ્પોટ્સા અને રિરિએશનલ રફટનેસ (દ .ત. જીમ્સ) ર્મ ટ ેસગવડોનો ઉપયોગ બિુ સીપ્રર્મત અપવ દો સ થ ે

િપ્રતબાંપ્રધત િિેશે; 

• ડે કેમ્્સ (રદવસની પ્રશપ્રબિો) બાંધ કિવી જરૂિી બની છે; અને, 

• લગ્ન સર્મ િોિ, અાંપ્રતર્મરિય , અને ધ ર્ર્માક સેવ , ધ ર્ર્માક પ્રવપ્રધઓ ક ેઉત્સવોર્મ ાં ક્ષર્મત  ઇનડોિ રૂર્મ દીઠ 15 ટક  વ્યપ્રતતઓ સુધી, અન ે

આઉટડોસાર્મ ાં વ્યપ્રતતઓ વચ્ચે બે ર્મીટિનુાં ભૌપ્રતક અાંતિ જાળવી શક ય તેટલી વ્યપ્રતતઓની સાંખ્ય  જાળવવ ની િિેશે. આર્મ ાં આ 

સેવ ઓ સ થ ેસાંકળ યેલ  સ ર્મ પ્રજક ર્મેળ વડ નો સર્મ વેશ થતો નથી જેર્મ કે રિસે્શન્સ, જેન ેઇનડોસા પિવ નગી આપેલી નથી અને 

આઉટડોસાર્મ ાં ક્ષર્મત  પ ાંચ લોકો સધુી સીપ્રર્મત િિેશે. 

ચીફ ર્મેરડકલ ઓરફસિ ઓફ િલે્થની સલ િ િર્મ ણે, િિવે સીઓને ઘિ બિ િનો િવ સ જરૂરિય તોન ેપિોંચી વળવ  સુધી સીપ્રર્મત િ ખવ નુાં 

કિેવ ર્મ ાં આવ્યુાં છે જેર્મ ક ેખ દ્ય પદ થો, દવ ઓની ખિીદી, તબીબી એપોઇન્ટર્મને્ટ્સ, નબળ  સ ર્મુદ પ્રયક સભ્યોને સિ યરૂપ થવ  ર્મ ટે, અથવ  

પોત ન  કુટુાંબીજનો સ થે આઉટડોસા કસિત કિવી. બધ ાં ઉદ્યોગોન  એમ્્લોયસ ેકર્માચ િીઓ ઘિ ેબેઠ  ક ર્મ કિી શક ેતે ર્મ ટ ેદિેક િયત્ન કિવો 

જોઇએ. 

 

સીટી સર્વાસીસ અન ેફપે્રસપ્રલટીસ 

 

સીટી િૉલ અન ેકોપોિટે સગવડો 

સીટી િૉલ અને કોપોિટે સગવડો રૂબરૂ સેવ ઓ ર્મ ટ ેર્મ ત્ર એપોઇન્ટર્મેન્ટથી ચ લુ િિેશે. વૉક-ઇન્સન ેપિવ નગી નથી. એપોઇન્ટર્મેન્ટ બકૂ 

કિ વવ , વેબસ ઇટ જુઓ www.brampton.ca/skiptheline. 

 

સીટી રિરિએશન સને્ટસા 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની બધી ર્મનોિાંજનલક્ષી સગવડો જાિેિ જનત  ર્મ ટે બાંધ િિેશે અન ેઇનડોિ િોગ્ર મ્સ આગળ નોરટસ આપત  સધુી િદ 

િિેશે. 

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

વચ્યુાઅલ િોગ્ર મ્સ 

વચ્યુાઅલ રફટનેસ 

િિેવ સીઓન ેત લીર્મબદ્ધ રફટનસે ઇન્સ્રતટસા સ થે ઇન્સ્રતટિની આગેવ નીર્મ ાં 30-પ્રર્મપ્રનટન  ર્મફત લ ઇવ વકાઆઉટ્સન  વચ્યુાઅલ રફટનેસ 

વગોર્મ ાં સિભ ગી થવ  આર્માંપ્રત્રત કિવ ર્મ ાં આવે છે. 

55+ વકાશો્સ 

55 વષા અન ેવધ િ ેઉંર્મિન  બ્રમે્પટનવ સીઓ પોત ન  ઘિેથી વચ્યુાઅલ વકાશો્સ ર્મ ટ ેર્મફતર્મ ાં નોંધણી કિ વી શક ેછે. સિભ ગીઓ પ સ ે

સુિપ્રક્ષત અન ેસાંિપ્રચત વ ત વિણર્મ ાં સોપ્રશયલ ઇઝ થવ ની, નવ  પ્રર્મત્રો બન વવ ની અને ઓનલ ઇન જોડ વ ની તક િિેશે. 

સવાગ્ર િી વચ્યુાઅલ િવૃપ્રત્તઓ અન ેવકાશો્સ 

આ શે્રણી અશતતત  ધિ વત  અને અપવ દર્મય સિભ ગીઓ ર્મ ટ ેિવપૃ્રત્તઓર્મ ાં જોડ વ ની, કાંઇક નવુાં શીખવ ની અન ેસર્મોવરડય ઓ સ થ ે

સ્થ યી પ્રર્મત્રત  બન વવ ની ચરડય તી તક છે. 

નોંધણી કવેી િીતે કિવી ત ેસપ્રિત, વચ્યુાઅલ િોગ્ર ર્મ ઓફસા સાંબાંધર્મ ાં વધ ુર્મ પ્રિતી વેબસ ઇટ www.brampton.ca/recreation પિ 

ઓનલ ઇન જોઇ શક ય છે. 

િકૅ એટ િોર્મ (Rec At Home) 

ઘિે બેઠ ાં સ્વ-ર્મ ગાદશાક ઓનલ ઇન આટ્સા અન ેિ ફ્ટ ટ્યુટોરિયલ્સ સ થે સરિય અન ેિવૃત્તર્મય િિો, 24/7 પિોંચ સુલભ! ઓરિગ ર્મી િ ટ્સા 

બન વવ ની િીત શીખો, તર્મ િી કેપ્રલગ્ર ફી આવડતો, અને ઘણ ાં બધ ાંનો ર્મિ વિો કિો. પ્રવપ્રવધ િૅક એટ િોર્મ િવૃપ્રત્તઓર્મ ાં અિીંથી િવેશો, તેન ે

બ્રેમ્પટન રિરિએશન ેિેર્મપૂવાક બન વી છે. 

બ્રમે્પટન લ ઇબ્રિેી 

બ્રેમ્પટન લ ઇબ્રેિી ર્મ ત્ર નચાંગકુસી, ફૉિ કોનાસા, અને નસ્િાંગડૅલ શ ખ  પુસ્તક લયોર્મ ાં સીપ્રર્મત બ્ર ાંચ સેવ ઓ આપે છે. સીરિલ તલ કા, ગૉિ ર્મીડોસ, 

ર્મ ઉન્ટ ્લેઝન્ટ પ્રવલેજ, સ ઉથ ફ્લૅચસા અને સ ઉથ વેસ્ટ શ ખ  પુસ્તક લયોર્મ ાં કબાસ ઇડ પ્રપકઅપ ઉપલબ્ધ છે. િ લર્મ ાં સાંચ લન કલ કો, 

સુિક્ષ  િોટોકૉલ્સ, અન ેપુસ્તકો કવેી િીતે િ ખી ર્મૂકવ  (િ ઉ ટૂ ્લેસ િોલ્્સ) ર્મ ટે અિીં પ્રતલક કિો. િ લર્મ ાં, બ્ર ાંચ સવે ઓર્મ ાં ર્મ ત્ર િોલ્્સ 

પ્રપકઅપ, લેવડદવેડ િેતુસિ લ ઇબ્રિેી કોમ્્યુટસાનો સીપ્રર્મત ઉપયોગ રદવસ દીઠ ર્મિત્તર્મ એક કલ ક ર્મ ટે, અને સીપ્રર્મત પ્રિનન્ટાંગ અન ેફોટોકોપી 

સેવ ઓનો સર્મ વેશ થ ય છે. આ સર્મયે બ્ર ાંચર્મ ાં અભ્ય સ ર્મ ટે જગ્ય  (સ્ટડી સ્પેસ) ઉપલબ્ધ નથી અને ક ર્મ કે અભ્ય સ કિવ  અાંગત સ ધનોનો 

ઉપયોગ કિવ ની પિવ નગી નથી. કર્માચ િીઓની પસાંદગીની લ ઇબ્રેિી ર્મટીરિયલ્સની ગ્રેબ એન્ડ ગો (Grab‘n’ Go) બેગ્સન ેલક્ષર્મ ાં લો અન ે

બધી શ ખ ઓર્મ ાં 24-કલ ક બ હ્ય ડ્રોપ બોતસીસ ર્મ િફત ેર્મટીરિયલ્સ સુિપ્રક્ષત િીતે અન ેસિેલ ઇથી પિત કિો. ઓવિ્યુ દાંડ આગળ નોરટસ 

આપત  સુધી વસૂલવ ર્મ ાં આવશ ેનિીં. 

 નલાંતસ (કડીઓ) 

 

વધ ુર્મ પ્રિતી ર્મેળવો: 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/blog/covid-19&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7Cf5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637529129996564578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d


 
 

 

 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 િોગ્ર નર્માંગ અન ેસર્વાસ અપડટે્સ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન – શુાં ખલુ્લુાં છે, શુાં બાંધ છે 

• COVID-19 લક્ષણો 

• COVID-19 વતેસીન (િસી) 

• બ્રેમ્પટનર્મ ાં ટેનસ્ટાંગ 

• સેલ્ફ-આઇસોલેટ કેવી િીતે થવુાં 

• COVID-19 દિપ્રર્મય ન ધાંધ ઓ અન ેક યાસ્થળોન ેસુિપ્રક્ષત િ ખવ  

• પીલર્મ ાં COVID-19 ન ાં કસેીસ 
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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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