
 

 

COVID-19 વશૈ્વવક મહામારી દરશ્મયાન બ્રમે્પટનમાાં શ્િશ્વક હોશ્િડ ે2021  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (જુિાઇ 28, 2021) – આ વર્ષ,ે શ્િશ્વક હોશ્િડ ે(જાહેર રજા) િોમવાર, ઓગસ્ટ 2 નાાં રોજ આવશ.ે અહીં તે રદવિ ેિીટી 

ઓફ બ્રેમ્પટનની િર્વિિીિ શ્વશ ેતમાર ેજાણવી જરૂરી બાબતો જણાવી છે. 

અશ્નનશમન અન ેકટોકટીની િવેાઓ, ટ્રારફક િેવાઓ, કાયદાકીય અમિ બજવણી, રોડ ઓપરેશન્િ અને િુરક્ષા િવેાઓ િશ્હતની તમામ 

અશ્નવાયિ અન ેશ્નણાિયક િવેાઓ િમુદાયની િહાયતા માટે રાબેતા મુજબ ચાિુ રહેશ.ે 

રહેવાિીઓ કોઇ પછૂપરછો માટે 311 અથવા 905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહારથી) નાંબર પર ફોન કૉિ કરી શક ેછે, Brampton 311 

ઍપનો ઉપયોગ કરી શક ેછે (App Store અથવા Google Play પર ઉપિબ્ધ) અથવા વેબિાઇટ www.311brampton.ca જોઇ શકે 

છે, ઇમેઇિ િરનામુાં 311@brampton.ca ન ેઇમેઇિ મોકિી શકે છે. અમ ેિીટી ઓફ બ્રેમ્પટન કે રીજીયન ઓફ પીિન ેિાંબાંશ્ધત કોઇપણ 

બાબતો માટ ે24/7 ઉપિબ્ધ રહીએ છીએ. COVID-19 િાંબાંશ્ધત પછૂપરછો માટે વેબિાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/COVID19. 

આતશબાજી િરુક્ષા 

 

િીટી ઓફ બ્રમે્પટન શ્િશ્વક હોશ્િડે પર કોઇ આતશબાજી પ્રદશિન કરશે નશ્હ અને અાંગત રીતે આતશબાજી કરવાની પરવાનગી આપવામાાં 

આવતી નથી. 

 

શ્િશ્વક હોશ્િડ ેવર્ષિના એ ચાર રદવિોમાાંનો એક નથી જ્યારે િીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં અાંગત આતશબાજી કરવાની છૂટ આપવામાાં આવે છે. વધુ 

માશ્હતી માટ ેવેબિાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/bylaws.   

બ્રમે્પટન ટ્રાશ્ન્િટ 

બ્રેમ્પટન ટ્રાશ્ન્િટ શ્િશ્વક ડે પર રશ્વવાર/રજાના રદવિના િમયપત્રક પ્રમાણે ચાિુ રહેશ ેપણ કેટિાક રૂટ્િ રદ કરવામાાં આવશ.ે નીચે જણાવેિા 

રૂટ્િ િર્વિિમાાં રહેશ:ે 

• 501 િુમ ક્વીન 

• 502 િુમ મેઇન 

• 505 િુમ બોવાડિ 

• 511 િુમ સ્ટીલ્િ 

• 1 ક્વીન 

• 2 મેઇન 

• 3 મૅકિાશ્લિન 

• 4 ચચાંગકુિી 

• 5 બોવાડિ 

• 7 કેનેડી 

• 8 િેન્ટર 

• 11 સ્ટીલ્િ 

• 14 ટોરબ્રામ 

• 15 બ્રેમિી 
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• 18 રડક્િી 

• 23 િેન્ડિવૂડ 

• 29 શ્વશ્િયમ્િ 

• 30 એરપોટિ રોડ 

• 35 ક્િાકિવ ૅ

• 50 ગૉર રોડ 

• 52 મૅકમકી 

• 53 રૅ િૉિન 

• 56 કકાંગનૉિ 

• 57 ચાિેઇિ 

• 115 પીયરિન એરપોટિ એક્િપ્રેિ 

ટર્મિનલ્િ પરના કસ્ટમર િર્વિિ કાઉન્ટિિ શ્િશ્વક હોશ્િડે પર બાંધ રહશેે. ઉતારુઓને િહાયરૂપ થવા િાંપકિ કને્ર િવારે 7 થી િાાંજે 9 વાનયા િુધી 

ઉપિબ્ધ રહેશે. વધ ુમાશ્હતી માટ,ે િાંપકિ કને્રન ે905.874.2999 નાંબર પર કૉિ કરો અથવા વબેિાઇટ 

જુઓ, www.bramptontransit.com. 

વધાર ેિારી િફાઇ અન ેિેશ્નટાઇચિાંગ િમયપત્રક અમિમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાશ્ન્િટનુાં િક્ષ્ય દર 48 કિાકે તમામ િખત િપાટીઓ, ઓપરેટર 

કમ્પાટિમને્ટ્િ અને બેઠકોન ેચેપરશ્હત કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બિોને દર 24 કિાકે િેશ્નટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. િખત િપાટીઓ ધરાવતી 

િગવડો અને ટર્મિનલ્િને રોજીંદા ધોરણે િાફ અન ેિેશ્નટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. 

િીટી ઉતારુઓન ેમાસ્ક પહેયો હોય તો પણ ટર્મિનલ્િ અન ેબિ સ્ટોપ્િ પર વ્યશ્ક્તઓ વચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળવવાનુાં ચાિુ રાખવાની શ્વનાંતી 

કરે છે. ઉતારુઓન ેપ્રવાિ કરતી વખત,ે પોતાના અાંગત રડિઇન્ફકે્ટન્ટ, જેમ ક ેહને્ડ િેશ્નટાઇિર કે વાઇપ્િ િાથે રાખવાનુાં, પોતાના હાથ 

વારાંવાર ધોવાનુાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંિી કરવાનુાં ક ેછીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે. જો બીમાર હો તો, કપૃા કરી ટ્રાશ્ન્િટમાાં િવારી 

કરવાનુાં ટાળો, િૌથી નજીકની COVID-19 એિેિમને્ટ િાઇટ પર ટેસ્ટ કરાવો અને જાહેર આરોનય િૂચનો અનિુરો. 

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

અથવા િર્વિિ અપડેટ્િ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુિરો. કોઇ પ્રવનો િીધા બ્રમે્પટન ટ્રાશ્ન્િટના િાંપકિ કને્રને 

905.874.2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 

બ્રમે્પટન પાક્િિ 

શ્િશ્વક હોશ્િડે માટ ેબ્રેમ્પટનમાાં િીશ-ફ્રી ડોગ પાક્િિ િશ્હત, બધી મનોરાંજનિક્ષી ટ્રેઇલ્િ (પગદાંડીઓ), પ્િેગ્રાઉન્્િ, અને પાક્િિ ખલુ્િા રહે છે. 

દરેક વ્યશ્ક્તના આરોનય અને િખુાકારી માટે શારીરરક પ્રવૃશ્િ મહત્વની હોય છે. આપણાાં પાક્િિ અન ેટ્રેઇલ્િ શોધવા વબેિાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/parks. 

બ્રમે્પટન રરરિએશન 

િીટી ઓફ બ્રમે્પટનના પિાંદ કરેિા રરરિએશન િેન્ટિિ શ્િશ્વક હોશ્િડ ેદરશ્મયાન િીશ્મત કાયિિમો અન ેિેવાઓ માટે ખલુ્િા રહ ેછે. મુિાકાતો 

િેવા રરિવેશન શ્િસ્ટમ અમિમાાં છે, જેમાાં રફટનેિ, સ્વીચમાંગ, સ્કૅકટાંગ, અને િામાન્ય રિપ્રદ કાયિિમો િામેિ છે. 
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તમારા કટુુાંબીજનો િાથ ેપાકિ ક્િાિીિ, પ્રોફેિિિ િૅક બીચ અન ેબોટહાઉિ, અને આઉટડોર સ્પ્િૅશ પૅ્ િમાાં મફત રફટનેિ િશ્હતની િુરશ્ક્ષત 

રીતે આનાંદ માણવા જેવી આઉટડોર િવિતો પર માશ્હતી માટ ેવેબિાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/summerfun. 

વચ્યુિઅિ કાયિિમો અને િવેાઓ પર માશ્હતી માટે વેબિાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/recathome. 

બ્રમે્પટન િાઇબ્રરેી 

બ્રેમ્પટન િાઇબ્રેરીની તમામ શાખાઓ શ્િશ્વક હોશ્િડે શ્નશ્મિ ેબાંધ રહેશે. 

બ્રેમ્પટન િાઇબ્રેરીની વેબિાઇટ કોઇપણ િમયે જોઇન ેઓનિાઇન બોરોઇંગ અન ેઇ-બુક્િ, ઇ-ઓરડયોબુક્િ, ટીવી અને મૂવી 

સ્ટ્રીચમાંગ, ઓનિાઇન શ્શક્ષણ, આટ્િિ અન ેિાલટ્િ શ્શક્ષણ, અન ેઘણી િવિતો િધુી, તમારા િાઇબ્રેરી કાડિથી મફતમાાં પહોંચ મેળવો.  

બ્રેમ્પટન િાઇબ્રેરી કાડિ મેળવવા, કપૃા કરી અહીં શ્ક્િક કરો. બધી શાખાઓમાાં 24-કિાકની બાહ્ય ડ્રોપ બોક્િીિ મારફત ેતમ ેઊછીનુાં િીધિુેાં 

િાશ્હત્ય પરત કરવાની િચીિી િવેાઓ મેળવો. નોંધણી કરાવો અન ેઅમારા વચ્યુિઅિ કાયિિમોમાાં કેિેન્ડર ઓફ ઇવને્ટ્િ પર ભાગ િેવા અન ે

અઠવારડક વચ્યુિઅિ સ્ટોરીટાઇમ્િ િશ્હત વીરડયોનો આનાંદ બ્રમે્પટન િાઇબ્રેરીના YouTube પજે પર માણવાનુાં આયોજન કરો. 

ચાિો આપણે િાંપકિમાાં રહીએ! અમારી ઇમેઇિ અપડટે્િ અન ેન્યૂિિેટિિ િબસ્િાઇબ કરો અને અમન ેFacebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn અન ેYouTube પર અનિુરો. 

બ્રેમ્પટન િાઇબ્રેરીને આ જણાવતા ખુશી થાય છે ક ેતેઓની ફૉર કોનિિિ, િીરરિ ક્િાકિ, ચચાંગકુિી, અન ેચસ્પ્રાંગડૅિ શાખાઓન ેિીશ્મત િેવાઓ 

માટ ેફરીથી ખુલ્િી મૂકવામાાં આવી છે. ગૉર મીડોિ, માઉન્ટ પ્િેિન્ટ શ્વિેજ, િાઉથ લિૅચિિ અને િાઉથ વેસ્ટ શાખા પુસ્તકાિયોમાાં કબિિાઇડ 

શ્પકઅપ ચાિુ રહે છે. શ્વગતો માટ,ે કપૃા કરી અમારી વેબિાઇટ જુઓ. 

બ્રમે્પટન એશ્નમિ િર્વિિીિ 

બ્રેમ્પટન એશ્નમિ શેલ્ટર શ્િશ્વક હોશ્િડે શ્નશ્મિ ેબાંધ રહેશે. 

એશ્નમિ કાંટ્રોિ િોમવારથી શિુવાર િવાર ે7 થી રાત્રે 10 વાનયા િધુી અને શશ્નવાર ેઅન ેરશ્વવાર ેઅને રજાઓના રદવિોમાાં િવાર ે8 થી િાાંજે 

6:30 વાનયા િધુી રોડ પર કાયિરત રહે છે, અન ેમાત્ર નીચેના કૉલ્િન ેપ્રશ્તભાવ આપશે: 

• માાંદા/ઇજા પામેિા/આિમક ઘરેિુાં પ્રાણીઓ અને વન્ય જીવોન ેિઇ જવા 

• આિમક પ્રાણી 

• દોડીને ભાગતા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડવાની તપાિ 

• બાંશ્ધયાર રખડતુાં કૂતરુાં િઇ જવુાં 

• મરેિુાં પ્રાણી િઇ જવુાં 

આ શ્િવાયના િમયે, એશ્નમિ કાંટ્રોિ માત્ર ઇમરજન્િીમાાં પ્રશ્તભાવ આપશ.ે 

શ્િશ્વક હોશ્િડ ેમાટ ેપીિ પશ્બ્િક હલે્થના રરમાઇન્ડિિ 

http://www.brampton.ca/summerfun
http://www.brampton.ca/recathome
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825218605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6BwXpFvJ-mQ&feature=youtu.be&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6376309998
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C63763099982523
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C63763099982523
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/emusic-movies-tv&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825248589
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/emusic-movies-tv&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825248589
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/elearning&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825248589%7CUnknow
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825258581%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825258581%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/about/get-a-library-card&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825268583%7CUnknow
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bramlib.libnet.info/events&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825268583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwM
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/pWAxoVPjGUM&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825278567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://subscriptions.librarycustomer.org/SubscriptionOptIn?t=60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e1
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/bramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825288566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonLibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825298558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/bramptonlibrary/?hl=en&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825298558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/10869671/admin/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825308555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/BramptonLibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825318549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/holds-pickup&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825318549%7CUnknown%7CTWF


 

 

રિીકરણ કામગીરી ચાિુ છે અને કિેોની િાંખ્યા ઓછી થવાનુાં ચાિુ છે ત્યારે, COVID-19 િામ ેજાહરે આરોનય ઉપાયો આપણાાં શે્રષ્ઠ બચાવમાાં 

રહે છે ત ેયાદ રાખવુાં મહત્વનુાં છે. િાાંબી અઠવારડક રજાઓ દરશ્મયાન રરઓપન કરવાના રોડમપેનુાં પગિુાં ત્રણમાાં જણાવેિી પ્રોશ્વન્િની 

માગિરેખાઓ અનુિરીને એકબીજાની િાંભાળ િેશો. હાંમેશની જેમ, કપૃા કરી નીચેની બાબતો યાદ રાખશો: 

• ઘરે રહો અથવા ટેસ્ટ કરાવો જો તમે બીમારી અનભુવો 

• અન્ય વ્યશ્ક્તથી 2 મીટર દૂર રહો 

• તમારા હાથ ધોતા રહો 

• ચુસ્ત બાંધબિેતો માસ્ક પહેરો 

• રિીકરણ કરાવો 
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િીટી ઓફ બ્રમે્પટન મીરડયા િાંપકિ 

પ્રભજોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડિનેટર, મીરડયા એન્ડ કમ્યુશ્નટી એન્ગેજમેન્ટ  

સ્ટ્રેટેજીક કમ્યુશ્નકેશન   

િીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 

 

 

રીજીયન ઓફ પીિ મીરડયા િાંપકિ 

ઍશિી હૉરકન્િ (Ashleigh Hawkins) 

કમ્યુશ્નકેશન્િ સ્પેશ્શયશ્િસ્ટ – જાહેર આરોનય 

રીજીયન ઓફ પીિ 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C15f96a86a9f54b5a604908d9520418fd%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630999825328542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca
mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca

