
 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ેઅતિશય ગરમી દરતમયાન 

રહવેાસીઓન ેઠડંક અપાવવા ગરમીથી રાહિ આપિા સ્થળો ખોલ્યા છે 

  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જુલાઇ 5, 2021) – રીજીયન ઓફ પીલે વાિાવરણ અતિશય ગરમ રહવેાની આજે આપેલી ચેિવણી પછી, સીટી ઓફ 

બ્રેમ્પટન રહવેાસીઓને ઠંડક રાખવાના મહત્વની યાદ અપાવે છે. 

સીટીએ ગરમીથી રાહિ આપિા સ્થળો નીચે મજુબ ખોલ્યા છે: 

• ચચંગકુસી વૅલનસે સને્ટર અને રિસ તગબ્સન રરરિએશન સેન્ટર આજે રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી ખુલ્લા રહેશે. આ સ્થળો આવિીકાલથી 

સવાર ે9 થી રાત્ર ે9 વાગ્યા સુધી ખુલ્લા રહેશે. 

• બ્રેમ્પટન સીટી હૉલ કન્ઝવટેરી આજે રાત્રે 8 વાગ્યા સધુી ખલુ્લંુ છે. િે આવિીકાલથી સવાર ે8:30 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી ખુલ્લુ ં

રહેશે. રહેવાસીઓ સીટી હૉલના આગળના ભાગથી પ્રવેશી શક ેછે. 

સીટીના સ્્લૅશ પૅડના કલાકો સવારે 9 થી રાત્ર ે9 વાગ્યા સુધી છે અને ચચંગકુસી પાકકનું વૅડડંગ પૂલ દરરોજ સવાર ે10 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી 

ખુલ્લું રહ ેછે, જો હવામાન અનુકળૂ હોય. પ્રોફેસસક લૅક બીચ અન ેઅલડોરાડો પાકકનુ ંઆઉટડોર પૂલ ખુલ્લા ંછે, હવામાન અન ેપાણીની તસ્થતિ 

અનુકૂળ રહે ત્યાર.ે 

સ્્લૅશ પૅડ્સ અન ેપલૂ્સની મુલાકાિ લો ત્યારે, રહવેાસીઓને આરોગ્ય અન ેસુરક્ષાન ેસવોત્તમ ધ્યાનમા ંરાખવાનુ ંકહવેામાં આવ ેછે. વ્યતતિઓ 

વચ્ચ ેશારીરરક અંિર રાખો, અન ેઆ મશુ્કેલ હોય ત્યાર ેમાસ્ક પહેરો. સ્્લૅશ પૅડ્સની સપંૂણક યાદી માટે વેબસાઇટ 
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બ્રેમ્પટનવાસીઓ અતિશય ગરમીન ેહરાવવા નીચેની સૂચના ધ્યાનમાં રાખી શકે છે: 

  

ઘર બહારની (આઉટડોર) પ્રવતૃત્ત તનયતંત્રિ કરો 

રહેવાસીઓન ેઆઉટડોર પ્રવૃતત્તઓ તનયંતત્રિ કરવા પ્રોત્સાતહિ કરવામાં આવ ેછે. એ ભલામણ પણ કરવામા ંઆવે છે કે જાહેર જનિા સૂયકના 

િાપથી દૂર રહ,ે પાણી પુષ્કળ પીવે અન ેએર કંરડશન્ડ અથવા છાંયડાવાળી જગ્યાઓએ રહે. 

 

જોખમમા ંરહિેી વ્યતતિઓ 

વડીલો અન ેજુવાન બાળકોન ેખાસ કરીને જોખમ રહેિંુ હોય છે, અને રહવેાસીઓ પોિે પોિાના જે તમત્રો અને કટુુંબીજનો જોખમમાં હોવાનુ ં

તવચારિા હોય િેઓની િપાસ વચ્યુકઅલી અથવા ફોન પર કરિા રહેવા િેઓને પ્રોત્સાતહિ કરવામાં આવ ેછે. 

 

પાળલેા પ્રાણીઓ 

પાળેલા પ્રાણીઓને ઠંડા રાખવામા ંમદદરૂપ માતહિી: 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx


 

 

• િમારા પાળેલા પ્રાણીઓને ઘરમાં રાખો અને બહારની ગરમીમા ંિઓેને ચાલવા લઇ જવાનું ટાળો - જો પગદંડી (ફૂટપાથ) ઉઘાડા પગ 

માટ ેબહુ ગરમ હોય િો, િે પ્રાણીઓના નરમ પજંા માટ ેબહુ ગરમ હોય છે. 

• િાજુ પાણી પષુ્કળ માત્રામાં પૂર ંપાડો 

• ઘરની અદંર હવાની અવરજવર રાખો 

• સૂયકના િાપમા ંજવાનો સમય મયાકરદિ રાખો અન ેછાંયડો પૂરો પાડો 

ગરમ ઉષ્ણિામાનમાં, બાળકો કે પાળેલા પ્રાણીઓન ેવાહનોમાં તયારેય એકલા છોડશો નહીં. 

 

પાણીમા ંસરુતક્ષિ રહો 

રહેવાસીઓન ેપાણીની નજીકમા ંપણ સુરતક્ષિ રહવેાનું યાદ અપાવવામાં આવ ેછે: 

• જુવાન બાળકોન ેપાણીની આસપાસ હમંેશા હાથવગા પોિાની પહોંચમાં રાખો 

• એકલા તયારેય િરશો નહીં 

• બેકયાડક પલૂ્સની ચાર ેબાજુએ જાળી કરીન ેિેમા ંપ્રવેશ પ્રતિબંતધિ અને તનયંતત્રિ કરો 

• પૂલ તવસ્િારમા ંકે બીચ પર હો ત્યારે જુવાન બાળકોને લાઇફ જૅકેટ પહેરાવો 

• િરવા માટ ેલાઇફ ગાડકનુ ંસપુરવીઝન ધરાવિા બીચ અને પૂલ પસંદ કરો 

• વપરાશમાં ન હોય િો વેડડગં પૂલ્સ અન ેપાણીની ડોલો ખાલી રાખો 

• જો િમારી પાસ ેપૂલ કે કોટજે હોય િો, કુટુંબીજનો જીવન બચાવવાની આવડિો શીખ્યા હોવાની ખાિરી કરો 

ગરમી સામ ેસુરક્ષા તવશે વધ ુમાતહિી મેળવવા આ વબેસાઇટ્સ જુઓ, www.brampton.ca અને www.peelregion.ca 

 

 

 -30- 

 

મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

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

 

 

 

 

 

https://www.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/health/heat&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C5a3ad293a064417fe1a308d93ff351d8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637611136552280171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

