
 
 

 

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટનના રિરિએશન સને્ટસસ માટ ેિસીકિણના પિુાવાના સબંધંમા ંઅદ્યતન માહિતી 
  

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (ઓક્ટોબિ 19, 2021) – નવેમ્બિ 1 થી, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનના રિરિએશન સેન્ટસસમાં પ્રવેશતા 12 વર્સ અને વધાિે ઉંમિના બધાં 

મુલાકાતીઓ માટે િસીકિણનો પુિાવો આપવાની જરૂિ પડશે. 

 

આ બાબત રિરિએશન સેન્ટસસમાં બધાં સિભાગીઓ અને પે્રક્ષકોને લાગુ પડે છે, જેમાં જુવાહનયાઓ, કોચીસ, ઇન્્રક્ટસસ, સંભાળકતાસઓ, ્વયંસેવકો અને 

િમત અહધકાિીઓ સામેલ છે. આ અદ્યતન માહિતી અન્ય મ્યુહનહસપાહલટીસને અનુરૂપ છે અને તેનાથી પીલના સરિય જુવાહનયાઓના િમતગમતના સમુદાયને 

સંિક્ષણ આપવામાં મદદ મળશે.  

 

િસીકિણ પદ્ધહતઓનો ્વીકાયસ પિુાવો 

 

બ્રેમ્પટન રિરિએશન િસીકિણ પદ્ધહતઓના નીચેના પુિાવાની સાથે સાથે એક વધુ અંગત ઓળખ માહિતી ્વીકાિશે: 

 

1. િસીકિણ િસીની િસીદનો પિુાવો: આ પ્રોહવન્સના બુકકંગ પોટસલ પિથી, અથવા પ્રોહવન્સની વેહક્સન બુકકંગ લાઇનને 1.833.943.3900 નંબિ પિ 

કૉલ કિીને મેળવી શકાય છે.   

 

2. ઓન્ટરેિયોનુ ંઅહધકતૃ QR કોડવાળ ુસધુાિલેુ ંરડહજટલ વહેક્સન રિહસપ્ટ સર્ટસરફકટે: આ પ્રોહવન્સના બુકકંગ પોટસલ પિથી મેળવી શકાય છે. વધુ 

મહિતી અિીં શોધી શકાય છે.  

 

કૃપા કિી નોંધી લેશો કે કમસચાિીઓએ પ્રાિંહભક તપાસ પ્રરિયા (્િીનનંગ પ્રોસેસ) શક્ય એટલી ઝડપથી આગળ વધતી િોવાની ખાતિી કિવા સંચાલનલક્ષી 

જરૂરિયાતોની સમીક્ષા કિવાનંુ ચાલુ િાખયું છે. અમે કિીએ છીએ કે તમે તમાિી પ્રવૃહિ માટે વિેલાં આવવાનંુ આયોજન કિો જેથી જરૂિી તપાસો પૂિી કિવા 

સમય પૂિતો િોવાની ખાતિી કિી શકાય. અમે આ પ્રરિયા દિહમયાન તમાિી ધીિજની કદિ કિીએ છીએ. 

 

છૂટછાટ 

 

તબીબી છૂટછાટને લીધે િસી ન લઇ શકતી વ્યહક્તઓને પ્રવેશની પિવાનગી તબીબની નોંધથી આપવામાં આવશે જે COVID-19 િસીકિણમાં છૂટછાટ 

્પષ્ટપણે દશાસવે.  

 

કૃપા કિી નોંધી લેશો કે સંપૂણસ િસીકિણના પુિાવાના હવકલ્પ તિીકે COVID-19 ટે્ટના નેગેરટવ રિઝલ્ટનો પુિાવો ્વીકાિવામાં આવશે નિીં. 

 

િસીકિણ કિાવો 

 

તમે તમારં પોતાનંુ સંિક્ષણ કિો અને આપણાં સમુદાયનંુ સંિક્ષણ કિો. િસીકિણ કિાવવા પિ વધુ માહિતી માટે, એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કિાવવા સહિત, િીજીયન 

ઑફ પીલના િસીકિણ કેન્રની મુલાકાત અિીં.લો. 

 

સામાન્ય પૂછપિછો માટે, કૃપા કિી recreation@brampton.ca ને ઇમેઇલ મોકલો અથવા સીટી ઓફ બ્રેમ્પટનની અંદિથી 311 (અથવા સીટી બિાિથી 

905.874.2000) નંબિ પિ કૉલ કિો.  

 

સીટીની COVID-19 સામે પ્રહતરિયા પિ અદ્યતન માહિતી માટે અિીં હક્લક કિો. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/proof-covid-19-vaccination#enhanced-vaccine-certificates-with-qr-codes&amp;data=04|01|nina.jakovljevic@brampton.ca|3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637702513918952413|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVC
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic@brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918962369%7CUnknown%7CTWF
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મિડિયા સપંર્ક  : 

પ્રભજોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડસનેટિ, મીરડયા એન્ડ કમ્યુહનટી એન્ગેજમેન્ટ  

્રેટેજીક કમ્યુહનકેશન   

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

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