
 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન આઉટડોર રરરિએશનલ એમનેનટીસ મ ે22 થી 

સરુનિત રીત ેરરઓપન કરવાની તયૈારીઓ કરી રહ્ુું છે 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (મ ે20, 2021) – ગવમને્ટ ઓફ ઓન્ટેરરયોની આજની ઘોષણા પછી, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન મ ે22, 2021 થી પોતાની 

આઉટડોર મનોરુંજનલિી સવલતો સુરનિત રીતે રરઓપન કરવાની તયૈારી કરી રહ્ુું છે. 

આઉટડોર મનોરુંજનલિી સવલતો 

છૂટ અપાનારી આઉટડોર મનોરુંજનલિી સવલતોમાું ગોલ્ફ કોસીસ અન ેડ્રાઇવવુંગ રને્ીસ, સોકર અન ેઅન્ય રમતના મેદાનો, બેઝબૉલ 

ડાયમન્્સ અને બેટટુંગ કેીસ, ટેનનસ અન ેબાસ્કટેબૉલ કોર્ટસસ, લૉન બોવલુંગ અને બૉચી, અન ેBMX અન ેસ્કૅટ પાર્કસસનો સમાવેશ થાય છે. 

અત્યારે છૂટ ન મેળવનાર સવલતો 

આ સમયે મેદાનો કે કોર્ટસસ પર આઉટડોર રફટનેસ વગો અન ેટીમ રમતોની (પ્રેનર્કટસ સનિત) પરવાનગી આપવામાું આવી નથી. આઉટડોર પૂલ્સ 

અન ેસ્્લૅશ પૅ્સ બુંધ રિે છે. 

વધ ુમાનિતી અન ેબુટકુંગ્સ માટે વબેસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/recreation 

સામાનજક િળવુું-મળવુું 

સામાનજક િળવા-મળવામાું અને આયોનજત જાિેર કાયસિમો માટ ેઆઉટડોર સીમા પાુંચ લોકો સુધી લુંબાવવામાું આવશ,ે જેમાું આ આઉટડોર 

સવલતોનો ઉપયોગ જુદા જુદા ઘરોના સભ્યો સનિત,પાુંચ લોકો સુધી કરવાની છૂટ મળશે. 

જાિરે આરોગ્ય ઉપાયો માટ ેઅદ્યતન માનિતી 

પ્રોનવન્સનો નવો ઘોનષત રોડમપે ટ ૂરરઓપન ત્રણ પગલાનો ્લાન છે જે પ્રોનવન્સન ેસુરનિત રીતે અને સાવચેતીપવૂસક રરઓપન કર ેછે અને 

મિત્વના જાિેર આરોગ્ય અને આરોગ્ય સુંભાળ સૂચકાુંકોમાું સમગ્ર પ્રોનવન્સમાું રસીકરણ દર અન ેસધુારાઓના આધારે જાિેર આરોગ્ય ઉપાયો 

ધીરે ધીર ેઉઠાવી લેવામાું આવશે. 

પ્રોનવન્સન ેઆવરી લેતી કટોકટીની ઘોષણા અને ઘર ેરિવેાનો િુકમ ઓછાુંમાું ઓછો જૂન 2, 2021 સુધી અમલમાું રિે છે. ઘરે રિવેાના િુકમમાું 

ગ્રોસરી સ્ટોર ક ેફામસસીમાું ખરીદી કરવા જવુું, આરોગ્ય સુંભાળ સવેાઓ મેળવવી, વ્યાયામ માટે અથવા અનનવાયસ કામકાજ માટે બિાર જવુું જેવા 

અનનવાયસ િેતઓુ નસવાય દરેક વ્યનર્કતએ ઘર ેરિવેુું અનનવાયસ છે. 

પ્રોનવન્સનુું સમાચાર પ્રકાશન અિીં વાુંચો. 

સીટી સર્વસસીસ અન ેફનેસનલટીસ 

 

સીટી િૉલ અને કોપોરટે સગવડો 

સીટી િૉલ અને કોપોરટે સગવડોમાું રૂબરૂ સવેાઓ માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટથી ખલુ્લી છે. વૉક-ઇન્સને પરવાનગી નથી. એપોઇન્ટમને્ટ બૂક કરાવવા, 

http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://files.ontario.ca/solgen_oreg344-21_amend82-20_2021-05-20.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317725085%7CUnkno
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317735077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000161/ontario-releases-three-step-roadmap-to-safely-reopen-the-province&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53


 

 

વેબસાઇટ જુઓ www.brampton.ca/skiptheline. 

 

સીટી રરરિએશન સેન્ટસસ 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની બધી રરરિએશન સગવડો જાિેર જનતા માટ ેબુંધ રિેશે અને ઇનડોર પ્રોગ્રામ્સ આગળ નોરટસ આપતા સુધી રદ રિેશે. 

રસીકરણ 

12 કે વધાર ેવષસની બ્રમે્પટન સનિત, પીલમાું રિેતી, કામ કરતી ક ેસ્કલેૂ જતી બધી વ્યનર્કતઓ, િવે પસુંદ કરેલા નર્કલનનર્કસમાું COVID-

19 વેનર્કસન એપોઇન્ટમેન્ટ નોંધાવી શક ેછે. રીીયન ઓફ પીલની બટુકુંગ નસસ્ટમનો ઉપયોગ કરીન ે12 થી 15 વષસની ઉંમરની વ્યનર્કતઓ માટ ે

એપોઇન્ટમને્ર્ટસ અચૂક ઓનલાઇન બકુ કરાવવી રિી. જો કોઇન ેબુટકુંગ કરાવવામાું મદદ જોઇતી િોય તો, તેઓ રીીયન ઓફ પીલની 

COVID-19 વેનર્કસનેશન લાઇનને 905.791.5202 નુંબર પર, સવાર ે8 થી રાત્ર ે8 વાગ્યા સુધી, અઠવારડયામાું 7 રદવસ કૉલ કરી શકે છે. 

COVID-19 રસીકરણ પર સૌથી અદ્યતન માનિતી માટ,ે પ્રોનવન્સનુું વેનર્કસન પોટસલ જુઓ. 

કડીઓ (વલુંર્કસ) 

  

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 પ્રોગ્રાવમુંગ અન ેસર્વસસ અપડરે્ટસ 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન – શુું ખલુ્લુું છે, શુું બુંધ છે 

• COVID-19 નાું લિણો 

• COVID-19 વરે્કસીન (રસી) 

• બ્રેમ્પટનમાું ટેવસ્ટુંગ 

• સેલ્ફ-આઇસોલેટ કેવી રીતે થવુું 

• COVID-19 દરનમયાન ધુંધાઓ અન ેકાયસસ્થળોન ેસુરનિત રાખવા 

• પીલમાું COVID-19 નાું 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 

 

 

 

http://www.brampton.ca/skiptheline
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317745072%7CUnknown%7CTW
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317755066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4w
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about&amp;data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|954a34227c5644a4004908d91c04a75e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637571629317755066|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&amp;sdata=Ytb/qBhvrsCDeHyd6a+
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317755066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317765062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317775058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C954a34227c5644a4004908d91c04a75e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637571629317775058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

