
 

 
 

 

 

COVID-19 મહામારી દરમમયાન બ્રમે્પટનમાાં લબેર ડ ે2021 

 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ઓગસ્ટ 30, 2021) – આ વર્ષે, લેબર ડે સોમવાર, સપ્ટમે્બર 6 નાાં રોજ આવશે. તે રદવસે સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની 

સર્વિસીસ મવશ ેતમાર ેજાણવી જરૂરી બાબતો અહીં આપી છે. 

 

સમુદાયન ેટકેો આપવા અમનનશમન અન ેકટોકટીની સવેાઓ, ટ્રારફક સેવાઓ, કાયદાકીય અમલ બજવણી, રોડ ઓપરેશન્સ અન ેસુરક્ષા સેવાઓ 

સમહતની તમામ અમનવાયિ અન ેમનણાિયક સેવાઓનુાં સાંચાલન રાબેતા મજુબ ચાલુ રહેશે. 

 

રહેવાસીઓ કોઇ પછૂપરછો માટે 311 અથવા (બ્રમે્પટન બહારથી) 905.874.2000 નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શક ેછે, Brampton 311 

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

છે અથવા ઇમેઇલ સરનામુાં 311@brampton.ca ને ઇમેઇલ મોકલી શકે છે. અમે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન ક ેરીજીયન ઓફ પીલન ેસાંબાંમધત 

કોઇપણ બાબતો માટે 24/7 ઉપલબ્ધ રહીએ છીએ. COVID-19 સાંબાંમધત પછૂપરછો માટે વેબસાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/COVID19. 

 

આતશબાજી સરુક્ષા 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન લેબર ડ ેપર કોઇ આતશબાજી પ્રદશિન કરશે નમહ અને અાંગત રીતે આતશબાજી કરવાની પરવાનગી નથી. 

 

લેબર ડે વર્ષિમાાં ચાર રદવસોમાાંનો એક નથી જ્યારે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનમાાં અાંગત આતશબાજી કરવાની છૂટ આપવામાાં આવતી હોય. વધ ુમામહતી 

માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/fireworks.    

 

બ્રમે્પટન ટ્રામન્િટ 

 

લેબર ડે પર બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટ રમવવાર/રજાના રદવસના સમયપત્રક પ્રમાણે ચાલુ રહેશે જેમાાં કટેલાક રૂટ્સ રદ કરવામાાં આવશ.ે નીચે જણાવેલા 

રૂટ્સ સર્વિસમાાં રહેશ:ે 

• 501 િુમ ક્વીન  

• 502 િુમ મેઇન 

• 505 િુમ બોવાડિ  

• 511 િુમ સ્ટીલ્સ  

• 1 ક્વીન  

• 2 મેઇન 

• 3 મૅકલામલલન  

• 4 ચચાંગકુસી  

• 5 બોવાડિ  

• 7 કેનેડી  

• 8 સેન્ટર  

• 11 સ્ટીલ્સ 
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• 14 ટોરબ્રામ  

• 15 બ્રેમલી  

• 18 રડક્સી  

• 23 સેન્ડલવૂડ  

• 29 મવમલયમ્સ  

• 30 એરપોટિ રોડ  

• 35 ક્લાકિવૅ  

• 50 ગૉર ેરોડ  

• 52 મૅકમકી  

• 53 રૅ લૉસન  

• 56 કકાંગનૉલ  

• 57 ચારોલેઇસ  

• 115 પીયરસન એક્સપ્રેસ  

 

લેબર ડે પર ટર્મિનલ્સ પરના ગ્રાહક સેવા કાઉન્ટસિ બાંધ રહેશે. સાંપકિ કને્ર ઉતારુઓન ેસહાયરૂપ થવા સવાર ે7 થી સાાંજે 9 વાનયા સધુી ઉપલબ્ધ 

રહેશે. વધ ુમામહતી માટ,ે સાંપકિ કેન્રને 905.874.2999 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેમનટાઇચિાંગ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રામન્િટનુાં લક્ષ્ય દર 48 કલાકે તમામ સખત સપાટીઓ, 

ઓપરેટર કમ્પાટિમને્ટ્સ અને બેઠકોને ચપેરમહત કરવાનુાં છે. મોટા ભાગની બસો દર 24 કલાક ેસેમનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. સખત સપાટીઓ 

ધરાવતી સગવડો અને ટર્મિનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણે સાફ અન ેસેમનટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. 

 

સીટી ઉતારુઓન ેમાસ્ક પહેયો હોય તો પણ, ટર્મિનલ્સ અન ેબસ સ્ટોપ્સ પર વ્યમક્તઓ વચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળવવાનુાં ચાલુ રાખવાની મવનાંતી 

કરે છે. ઉતારુઓન ેપ્રવાસ કરતી વખત,ે પોતાના અાંગત રડસઇન્ફકે્ટન્ટ (ચેપનાશક પદાથિ), જેમ કે હેન્ડ સેનટેાઇિર ક ેવાઇપ્સ સાથ ેરાખવાનુાં, 

પોતાના હાથ વારાંવાર ધોવાનુાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં ક ેછીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવવામાાં આવે છે. જો બીમાર હો તો, કૃપા કરી 

ટ્રામન્િટમાાં સવારી કરવાનુાં ટાળો, સૌથી નજીકની COVID-19 એસેસમેન્ટ સાઇટ પર પરીક્ષણ કરાવો અને જાહેર આરોનય સૂચનો અનસુરો. 

 

અદ્યતન મામહતી મનયમમત મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અન ેwww.bramptontransit.com જોતા રહો 

અથવા સર્વિસ અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ન ેઅનુસરો . કોઇ પ્રશ્નો સીધા બ્રમે્પટન ટ્રામન્િટના સાંપકિ કને્રને 

905.874.2999 નાંબર પર પછૂી શકાય છે. 

 

બ્રમે્પટન પાક્સિ 

 

લેબર ડે માટ ેબ્રેમ્પટનમાાં લીશ-ફ્રી ડોગ પાક્સિ સમહત, બધી મનોરાંજનલક્ષી ટ્રેઇલ્સ (પગદાંડીઓ), પ્લેગ્રાઉન્્સ, અન ેપાક્સિ ખુલ્લા રહે છે. 

શારીરરક પ્રવૃમિ દરેક વ્યમક્તનુાં આરોનય અને સુખાકારી માટ ેમહત્વની હોય છે. આપણાાં પાક્સિ અન ેટ્રેઇલ્સ શોધવા વબેસાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/parks . 
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બ્રમે્પટન રરરિએશન 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના પસાંદ કરેલા રરરિએશન સેન્ટસિ લેબર ડ ેપર સીમમત કાયિિમો અને સેવાઓ માટ ેખુલ્લા રહ ેછે. મુલાકાતો લેવા રરિવેશન 

મસસ્ટમ અમલમાાં છે, જેમાાં રફટનસે, સ્વીચમાંગ, સ્કૅકટાંગ, અન ેસામાન્ય રસપ્રદ કાયિિમો સામેલ છે. 

 

તમારા કટુુાંબીજનો સાથ ેપાકિ ક્લાસીસ, પ્રોફેસસિ લૅક બીચ અન ેબોટહાઉસ, અને આઉટડોર સ્પ્લૅશ પૅ્ સમાાં મફત રફટનેસ સમહતની સુરમક્ષત 

રીતે આનાંદ માણવા જેવી આઉટડોર સવલતો પર મામહતી માટ ેવેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/summerfun. 

 

વચ્યુિઅલ કાયિિમો અને સવેાઓ પર મામહતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/recathome. 

 

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 

 

લેબર ડે મનમમિે બ્રમે્પટન લાઇબ્રેરીની બધી શાખાઓ બાંધ રહેશે. 

 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીની વેબસાઇટ કોઇપણ સમયે જોઇન ેઓનલાઇન બોરોઇંગ અન ેઇ-બુક્સ, ઇ-ઓરડયોબુક્સ, ટીવી અને મૂવી 

સ્ટ્રીચમાંગ, ઓનલાઇન મશક્ષણ, આટ્સિ અન ેિાલટ્સ મશક્ષણ, અન ેઘણી સવલતો સધુી, તમારા લાઇબ્રેરી કાડિ વડે મફતમાાં પહોંચ મેળવો. શાળાએ 

પાછાાં જવાના છો, અથવા નોકરીની શોધમાાં છો? Brainfuse (બ્રઇેનલયુિ), લાઇબ્રેરી કાડિધારકો માટે મફત ઓનલાઇન ટ્યુટકરાંગ અન ેનોકરી 

શોધવાનુાં શીખવતુાં અમારુાં નવુાં શીખવાનુાં પ્લેટફોમિ લક્ષમાાં લો. 

 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરી કાડિ મેળવવા, કપૃા કરી અહીં મક્લક કરો.. બધી શાખાઓમાાં 24-કલાકના બાહ્ય ડ્રોપ બોક્સીસ મારફત ેતમ ેઊછીનુાં લીધલુેાં 

સામહત્ય પરત કરવાની લચીલી સવેાઓ મેળવો. નોંધણી કરાવો અન ેઅમારા વચ્યુિઅલ કાયિિમોમાાં ભાગ કેલેન્ડર ઓફ ઇવને્ટ્સ પર લેવા અન ે

અઠવારડક વચ્યુિઅલ સ્ટોરીટાઇમ્સ સમહત વીરડયોનો આનાંદ બ્રમે્પટન લાઇબ્રેરીના YouTube પજે  પર માણવાનુાં આયોજન કરો. 

 

ચાલો આપણે સાંપકિમાાં રહીએ! અમારી ઇમેઇલ અપડટે્સ અન ેન્યૂિલેટસિ સબસ્િાઇબ કરો અને અમન ેFacebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn અન ેYouTube પર અનુસરો. 

 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીને એ ઘોર્ષણા કરતા ખુશી થાય છે ક ેતેઓની ફૉર કોનિસિ, સીરરલ ક્લાકિ, ચચાંગકસુી, ગૉર મીડોસ, માઉન્ટ પ્લેિન્ટ મવલેજ, 

સાઉથ લલૅચસિ અન ેચસ્પ્રાંગડૅલ શાખાઓ માંગળવાર, સપ્ટેમ્બર 7, 2021 થી સાંપણૂિ સવેાઓ માટે અઠવારડયામાાં 7 રદવસ ખુલ્લી મૂકવામાાં 

આવશ.ે સાઉથ વેસ્ટ દર રમવવાર અન ેસોમવાર મસવાય ઘટાડેલા કલાકો માટે ખોલવામાાં આવશ.ે મવગતો માટે, કૃપા કરી અમારી વેબસાઇટ 

જુઓ. 

 

બ્રમે્પટન એમનમલ સર્વિસીસ 

 

લેબર ડે મનમમિે બ્રમે્પટન એમનમલ શેલ્ટર બાંધ રહેશે. 

 

એમનમલ કાંટ્રોલ (પ્રાણી મનયાંત્રણ) સોમવારથી શિુવાર સવાર ે7 થી રાત્રે 10 વાનયા સુધી અને શમનવાર ેઅન ેરમવવાર ેઅને રજાઓના રદવસોમાાં 

સવારે 8 થી સાાંજે 6:30 વાનયા સુધી રોડ પર રહે છે, અન ેમાત્ર નીચેના કૉલ્સને પ્રમતભાવ આપશ:ે 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
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%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477084670%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%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6376594274
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C63765942747709
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/ebook-and-eaudiobook&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C63765942747710
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/emusic-movies-tv&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477104656
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/emusic-movies-tv&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477104656
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary/elearning&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477114650%7CUnknow
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477114650%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/digitallibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477114650%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%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477124644%7CUnknow
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bramlib.libnet.info/events&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477124644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwM
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/pWAxoVPjGUM&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477124644%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%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e1
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/bramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477134640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonLibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477144635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/bramptonlibrary/?hl=en&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477144635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/10869671/admin/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477154631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/BramptonLibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477154631%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%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477164625%7CUnknown%7CTWF
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/borrow/holds-pickup&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7C9ee6ea122e434670d74408d96bdee3a3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637659427477164625%7CUnknown%7CTWF


 

 

 

• માાંદા/ઇજા પામેલા/આિમક ઘરેલુાં પ્રાણીઓ અને વન્ય જીવોન ેલઇ જવા 

• આિમક પ્રાણી 

• દોડીને ભાગતા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડવાની તપાસ 

• બાંમધયાર રખડતુાં કૂતરુાં લઇ જવુાં 

• મરેલુાં પ્રાણી લઇ જવુાં 

 

આ મસવાયના સમયે, એમનમલ કાંટ્રોલ માત્ર ઇમરજન્સીમાાં પ્રમતભાવ આપશ.ે 

 

લબેર ડ ેમાટ ેપીલ પમબ્લક હલે્થના રરમાઇન્ડસિ 

 

તમે પોતાનુાં અન ેઅન્ય લોકોનુાં COVID-19 થી સાંરક્ષણ કરવા આ જાહેર આરોનય ઉપાયો અનુસરો: 

 

• જુદા જુદા ઘરોના સભ્યો વચ્ચ ેશારીરરક અાંતર જાળવતીવખતે, ઇનડોર અને આઉટડોરમાાં ભેગા થવા માટે પ્રોમવન્સની માગિરેખાઓ 

અનુસરો. 

• જો તમારે તમારા ઘર બહારની વ્યમક્તઓ સાથે વાતચીત કરવી પડે તો, ચાર મુખ્ય રિયાઓનો (કોર એક્શન્સનો) મહાવરો કરો: 

o વ્યમક્તઓ વચ્ચ ે2 મીટરનુાં શારીરરક અાંતર જાળવો 

o માસ્ક પહેરો 

o તમારા હાથ અવારનવાર ધોતા રહો 

o હળવા લક્ષણો સાથે પણ જો બીમારી લાગે તો ઘરે રહો. 

• રસીકરણ કરાવો 

 

-30- 

 

 

 

મિડિયા સપંર્ક: 

પ્રભજોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડિનેટર, મીરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એન્ગેજમેન્ટ  

સ્ટ્રેટેજીક કમ્યુમનકેશન   

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

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