
 

 

COVID-19 વશૈ્વવક મહામારી દરશ્મયાન બ્રમે્પટનમાાં થને્ક્સશ્િવવાંિ 2021 

બ્રેમ્પટન, ઓન્કટેરરયો (ઓ્ટોબર 6, 2021) – આ વર્ષે, થેન્ક્સશ્િવવાંિ સોમવાર, ઓ્ટોબર 11 નાાં રોજ આવશે. તે રદવસે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની સર્વિસીસ 

શ્વશ ેતમારે જાણવી જરૂરી બાબતો અહીં આપી છે. 

સમુદાયને સહાયરૂપ થવા અશ્નનશમન અને કટોકટીની સેવાઓ, ટ્રારફક સેવાઓ, કાયદાકીય અમલ બજવણી, રોડ ઓપરેશન્કસ અને સુરક્ષા સેવાઓ સશ્હતની 

તમામ અશ્નવાયિ અન ેશ્નણાિયક સેવાઓનુાં રાબેતા મુજબનુાં સાંચાલન ચાલુ રહેશે. 

રહેવાસીઓ કોઇ પૂછપરછો માટે 311 અથવા (બ્રેમ્પટન બહારથી) 905.874.2000 નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શકે છે, Brampton 311 ઍપનો ઉપયોિ 

કરી શકે છે (App Store અથવા Google Play પર ઉપલબ્ધ) અથવા www.311brampton.ca પર ઇમેઇલ સરનામુાં 311@brampton.ca ને 

ઇમેઇલ મોકલી શકે છે. અમે સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન કે રીજીયન ઓફ પીલને સાંબાંશ્ધત કોઇપણ બાબતો માટે 24/7 ઉપલબ્ધ રહીએ છીએ. COVID-19 

સાંબાંશ્ધત પૂછપરછો માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/COVID19. 

બ્રેમ્પટન ટ્રાશ્ન્કિટ 

બ્રેમ્પટન ટ્રાશ્ન્કિટ ઓ્ટોબર 11 નાાં રોજ રશ્વવાર/રજાના રદવસના સમયપત્રક પ્રમાણે ચાલુ રહેશે જેમાાં કેટલાક રૂટ્સ રદ કરવામાાં આવશે. નીચે જણાવેલા રૂટ્સ 

સર્વિસમાાં રહેશે: 

• 501 િુમ ્વીન 

• 502 િુમ મેઇન 

• 505 િુમ બોવાડિ 

• 511 િુમ સ્ટીલ્સ 

• 1 ્વીન 

• 2 મેઇન 

• 3 મૅકલાશ્લલન 

• 4 વચાંિકુસી 

• 5 બોવાડિ 

• 7 કેનેડી 

• 8 સેન્કટર 

• 11 સ્ટીલ્સ 

• 14 ટોરબ્રામ 

• 15 બ્રેમલી 

• 18 રડ્સી 

• 23 સેન્કડલવૂડ 

• 29 શ્વશ્લયમ્સ 

• 30 એરપોટિ રોડ 

• 35 ્લાકિવૅ 

• 50 િૉરે રોડ 

• 52 મૅકમકી 

• 53 ર ૅલૉસન 

• 56 કકાંિનૉલ 

• 57 ચારોલેઇસ 

• 115 પીયરસન એરપોટિ એ્સપે્રસ 

ટર્મિનલ્સ પરના કસ્ટમર સર્વિસ કાઉન્કટસિ બાંધ રહેશે. સાંપકિ કેન્કર ઉતારુઓને સહાયરૂપ થવા સવારે 9 થી સાાંજે 6 વાનયા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. વધુ માશ્હતી 

માટે, સાંપકિ કેન્કરન ે905.874.2999 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 
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વધારે સારી સફાઇ અને સ્વચ્છતા (સેશ્નટાઇવિાંિ) સમયપત્રક અમલમાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રાશ્ન્કિટનુાં લક્ષ્ય દર 48 કલાકે તમામ સખત સપાટીઓ, ઓપરેટર 

કમ્પાટિમેન્કટ્સ અને બેઠકોને ચેપરશ્હત કરવાનુાં છે. મોટા ભાિની બસોને દર 24 કલાકે સેશ્નટાઇિ કરવામાાં આવ ેછે. સખત સપાટીઓ ધરાવતી સિવડો અને 

ટર્મિનલ્સને રોજીંદા ધોરણે સાફ અને સેશ્નટાઇિ કરવામાાં આવે છે. 

સીટી ઉતારુઓને માસ્ક પહેયો હોય તો પણ ટર્મિનલ્સ અને બસ સ્ટોપ્સ પર વ્યશ્્તઓ વચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળવવાનુાં ચાલુ રાખવાની શ્વનાંતી કરે છે. 

ઉતારુઓને પ્રવાસ કરતી વખતે, પોતાના અાંિત રડસઇન્કફે્ટન્કટ (ચેપનાશક પદાથિ), જેમ કે હેન્કડ સેનેટાઇિર કે વાઇપ્સ સાથે રાખવાનુાં, પોતાના હાથ વારાંવાર 

ધોવાનુાં અન ેપોતાની કોણીમાાં ખાાંસી કરવાનુાં કે છીંકવાનુાં પણ યાદ અપાવવામાાં આવ ેછે. જો બીમાર હો તો, કૃપા કરી ટ્રાશ્ન્કિટમાાં સવારી કરવાનુાં ટાળો, સૌથી 

નજીકની COVID-19 એસેસમેન્કટ સાઇટ પર ટેસ્ટ કરાવો અને જાહેર આરોનય સૂચનો અનુસરો. 

અદ્યતન માશ્હતી શ્નયશ્મત મેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/COVID19 અન ેwww.bramptontransit.com જોતા રહો અથવા સર્વિસ 

અપડેટ્સ માટે Twitter પર @bramptontransit ને અનુસરો . કોઇ પ્રવનો સીધા બ્રેમ્પટન ટ્રાશ્ન્કિટના સાંપકિ કેન્કરને 905.874.2999 નાંબર પર પૂછી 

શકાય છે. 

બ્રેમ્પટન પા્સિ 

ઓ્ટોબર 11 નાાં રોજ, બ્રેમ્પટનમાાં લીશ-ફ્રી ડોિ પા્સિ સશ્હત, બધી મનોરાંજનલક્ષી ટ્રેઇલ્સ (પિદાંડીઓ), પ્લેગ્રાઉન્ક્સ, અને પા્સિ ખુલ્લા રહે છે. દરેક 

વ્યશ્્તના આરોનય અને સુખાકારી માટે શારીરરક પ્રવૃશ્િ મહત્વની હોય છે. આપણાાં પા્સિ અને ટ્રેઇલ્સ શોધવા વેબસાઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/parks . 

બ્રેમ્પટન રરરિએશન 

પસાંદ કરેલા રરરિએશન સેન્કટસિ શ્નધાિરરત ડ્રોપ-ઇન અન ેનોંધાયેલા કાયિિમો માટે ઓ્ટોબર 11 નાાં રોજ ખુલ્લાાં છે. બધાાં મનોરાંજન કાયિિમો અને સેવાઓ પર 

વધુ માશ્હતી માટે વેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/recreation.  

ઘરે હો તે વખતે ઓનલાઇન શ્શક્ષણ લઇને સરિય અને પ્રવૃિમય રહેવાનુાં ચાલુ રાખો. રૅક એટ હોમ (Rec At Home) પ્રવૃશ્િઓ પર અહીંથી પહોંચો 

www.brampton.ca/recathome. 

રરરિએશન સેન્કટરની મુલાકાત લેતી વખતે, રસીકરણ અને અાંિત ઓળખના પુરાવાની જરૂર પડે છે. જરૂરરયાતો અન ેમુશ્્ત (છૂટ) સાંબાંધમાાં પૂરી શ્વિતો માટે 

કૃપા કરી બ્રેમ્પટન રરરિએશનનુાં વેબપેજ અહીં જુઓ. 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રરેી 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીની તમામ શાખાઓ ઓ્ટોબર 11 નાાં રોજ બાંધ રહેશે. 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીની વેબસાઇટ કોઇપણ સમયે જોઇને ઓનલાઇન બોરોઇંિ અન ેઇ-બુ્સ, ઇ-ઓરડયોબુ્સ, ટીવી અને મૂવી સ્ટ્રીવમાંિ, ઓનલાઇન 

શ્શક્ષણ, આટ્સિ અને િાલટ્સ શ્શક્ષણ, અન ેઘણી સવલતો સુધી પહોંચ મેળવો. અમારો આધુશ્નક રડશ્જટલ સાંગ્રહ જુઓ: O'Reilly (ઓ'રૅઇલી)!! ધાંધો અન ે

ટેકનોલોજી માટેના આ શશ્્તશાળી સાંશોધન સાધનમાાં ઔદ્યોશ્િક શ્નષ્ણાતોની 50,000 ઇ-બુ્સ અન ે30,000 કલાકના વીરડયો છે. બહુ ઇચ્છનીય 

પ્રમાણીકરણ માટે તૈયારી કરો, ઔપચારરક અભ્યાસ પરીક્ષણો સાથે, બધુાં મફતમાાં તમારા લાઇબ્રેરી કાડિ સાથે. 

બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરી કાડિ મેળવવા, કૃપા કરી અહીં શ્્લક કરો.. તમે બધી શાખાઓમાાં 24-કલાકના બાહ્ય ડ્રોપ બો્સીસ મારફતે ઊછીનુાં લીધેલુાં સાશ્હત્ય પરત 

કરવાની લચીલી સેવાઓ મેળવો. નોંધણી કરાવો અને અમારા વચ્યુિઅલ કાયિિમોમાાં ભાિ કેલેન્કડર ઓફ ઇવેન્કટ્સ પર લેવા અન ેઅઠવારડક વચ્યુિઅલ 

સ્ટોરીટાઇમ્સ સશ્હત વીરડયોનો આનાંદ બ્રેમ્પટન લાઇબ્રેરીના YouTube પેજ  પર માણવાનુાં આયોજન કરો. 
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ચાલો આપણે સાંપકિમાાં રહીએ! અમારી ઇમેઇલ અપડેટ્સ અને ન્કયૂિલેટસિ સબસ્િાઇબ કરો અને અમને Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn અને YouTube પર અનુસરો. 

બ્રેમ્પટનની બધી લાઇબ્રેરી શાખાઓ તમને સેવા આપવા ફરીથી ખુલી િઇ છે. શ્વિતો માટે, કૃપા કરી અમારી વેબસાઇટ જુઓ.  

બ્રેમ્પટન એશ્નમલ સર્વિસીસ 

બ્રેમ્પટન એશ્નમલ શેલ્ટર ઓ્ટોબર 11 નાાં રોજ બાંધ રહેશે. એશ્નમલ કાંટ્રોલ (પ્રાણી શ્નયાંત્રણ) સોમવારથી શુિવાર સવારે 7 થી રાત્રે 10 વાનયા સુધી અને 

શશ્નવારે અન ેરશ્વવારે અન ેરજાઓના રદવસોમાાં સવારે 8 થી સાાંજે 6:30 વાનયા સુધી રો્સ પર હોય છે, અને માત્ર નીચેના કૉલ્સને પ્રશ્તભાવ આપશે: 

• માાંદા/ઇજા પામેલા/આિમક ઘરેલુાં પ્રાણીઓ અન ેવન્કય જીવોને લઇ જવા 

• આિમક પ્રાણી 

• દોડીને ભાિતા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડવાની તપાસ 

• બાંશ્ધયાર રખડતુાં કૂતરુાં લઇ જવુાં 

• મરેલુાં પ્રાણી લઇ જવુાં 

આ શ્સવાયના સમયે, એશ્નમલ કાંટ્રોલ માત્ર ઇમરજન્કસીમાાં પ્રશ્તભાવ આપશે. 

પીલ પશ્બ્લક હલે્થ રરમાઇન્કડસિ 

તમે પોતાનુાં અને અન્કય લોકોનુાં COVID-19 થી સાંરક્ષણ કરવા આ જાહેર આરોનય ઉપાયો અનુસરો: 

• રસીકરણ કરાવશો 

• જુદા જુદા ઘરોના સભ્યો વચ્ચે શારીરરક અાંતર જાળવતી વખતે, ઇનડોર અને આઉટડોરમાાં ભેિા થવા માટે પ્રોશ્વન્કસની માિિરેખાઓ અનુસરો. 

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

o વ્યશ્્તઓ વચ્ચે 2 મીટરનુાં શારીરરક અાંતર જાળવો 

o માસ્ક પહેરો 

o તમારા હાથ અવારનવાર ધોતા રહો 

o હળવા લક્ષણો સાથે પણ જો બીમારી લાિે તો ઘરે રહો. 
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સીટી ઓફ બ્રમે્પટન મીરડયા સાંપકિ 

મોશ્નકા દુનિલ (Monika Duggal) 

કોર્ડિનેટર, મીરડયા એન્કડ કમ્યુશ્નટી એન્કિેજમેન્કટ  

સ્ટ્રેટેજીક કમ્યુશ્નકેશન  

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

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

રીજીયન ઓફ પીલ મીરડયા સાંપકિ 

ઍશલી હૉરકન્કસ (Ashleigh Hawkins) 

કમ્યુશ્નકેશન્કસ સ્પેશ્શયશ્લસ્ટ – જાહેર આરોનય 

રીજીયન ઓફ પીલ 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca      
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