
 

 
 

 

 

સીટી ઑફ બ્રમે્પટન જાહરે જનતાન ેવૉક-ઇન્સ (એપોઇન્ટમને્ટ વગર આવવ ું) ફબે્ર આરી 21, 2022 થી શરૂ 

કરવાની છૂટ આપશ ે

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (ફબે્ર આરી 9, 2022) – સીટી ઑફ બ્રમે્પટન સ રક્ષિતપણે સગવડો ફરીથી ખોલવાની તૈયારી કરી રહ્ ું છે જેમાું સોમવાર, 

ફેબ્ર આરી 21, 2022 થી વૉક-ઇન્સની (ગમે ત્યાર ેચાલ્યા આવવાની) છૂટ મળશ.ે 

સીટી સવેાઓ અન ેસગવડો 

સીટી હૉલ વૉક-ઇન સર્વિસીસ 

સીટી હૉલ રહવેાસીઓ માટે શહેરી સેવાઓમાું પ્રવેશ સવાર ે8:30 થી બપોર ે4:30 વાગ્યા સ ધી ખ લ્લો મૂકશ.ે હવ ેપછી એપોઇન્ટમેન્્સ 

લેવાની જરૂર પડશે નહીં. એપોઇન્ટમેન્્સ હજ  પણ ઉપલબ્ધ હોવા છતાું, વૉક-ઇન્સની પરવાનગી આપવામાું આવશ.ે એપોઇન્ટમેન્્સન ું 

બ કકુંગ અહીં કરાવી શકાય છે. 

સીટી ફેક્ષસક્ષલટી રને્ટલ્સ 

રરરિએશન સને્ટર રેન્ટલ્સ હવે બ કકુંગ માટ ેઉપલબ્ધ છે. સ્પેસ (જગ્યા) બ ક કરાવવા, 905.874.BOOK (2665) નુંબર પર કૉલ કરો. 

સર્વિસ બ્રેમ્પટન 

રહેવાસીઓ સર્વિસીસની ક્ષવનુંતી કરવા અન ેઘણી જ દી જ દી લેવડદવેડો પૂરી કરવા એપોઇન્ટમેન્ટ વગર સર્વિસ બ્રેમ્પટનના સ્થળોની 

અન કૂળતાએ મ લાકાત લઇ શકશે જેમાું રરરિએશન રજીસ્રેશન, પાર્કિંગ રટરકટ ચૂકવણીઓ અને રોકડ-ક્ષસવાયની કર ચૂકવણીઓ સામેલ છે. આ 

સ્થળોએ િેરડટ કાડિ, ડેક્ષબટ કાડિ અને ચકે્સ, બધ ું સ્વીકારવામાું આવશ.ે 

સર્વિસ બ્રેમ્પટન સ ધી રદવસમાું 24 કલાક, અઠવારડયામાું 7 રદવસ પહોંચવાની ચાર અન કૂળ રીતો છે: 

• ઓનલાઇન વેબસાઇટ 311Brampton.ca જ ઓ   

• ઍપ સ્ટોર કે ગૂગલ પ્લે પરથી 311 Brampton ઍપ ડાઉનલોડ કરો 

• બ્રેમ્પટન સીટીની હદમાું 311 (સીટીની હદ બહારથી 905.874.2000) નુંબર પર કૉલ કરો 

• ઇમેઇલ મોકલો 311@brampton.ca ન ે

કામકાજના કલાકો અન ેસ્થળો માટે વેબસાઇટ જ ઓ, www.brampton.ca. 

કાઉક્ષન્સલ ચમે્બસિમાું પરત આવવ ું 

ફેબ્ર આરી 21 થી શરૂ કરીને, કાઉક્ષન્સલના સભ્યો રૂબરૂમાું હાજર રહવેા પરત આવી શક,ે જેમાું મહત્તમ પાુંચ સભ્યો આવી શકશે અને બાકીના 

સભ્યો રરમોટલી (દૂરસ્થ રહીને) હાજર રહી શકશે. આ સુંખ્યા સમય જતા વધશ ેજેથી બધાું 11 સભ્યો રૂબરૂ મીકટુંગ્સમાું પરત આવી શકશ.ે 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIj
mailto:311@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Contact-The-City/Pages/Welcome.aspx


 

 

અત્યાર,ે જાહેર જનતાને રરમોટલી સહભાગી થવાન ું ચાલ  રહેવા પ્રોત્સાક્ષહત કરવામાું આવે છે. વધ  ક્ષવગતો આગામી મક્ષહનાઓમાું વહેંચવામાું 

આવશ ેકે જાહેરમાું રૂબરૂમાું હાજર રહેવાન ું ફરી ક્યારે શરૂ થશ.ે 

માસ્ક્સ 

રહેવાસીઓન ેયાદ અપાવવામાું આવે છે કે સીટીએ પોતાનો બ્રેમ્પટન COVID-19 મને્ડેટરી ફેસ માસ્ક બાય-લૉ એક્ષપ્રલ 1, 2022 સ ધી 

લુંબાવ્યો છે. 

 

COVID-19 મને્ડેટરી ફેસ માસ્ક બાય-લૉ હેઠળ, બ્રેમ્પટનમાું બધી ઇનડોર જાહેર જગ્યાઓમાું નોન-મરેડકલ માસ્ક્સ પહેરવા અક્ષનવાયિ છે. ફેસ 

કવકરુંગ્સ તરીકે સ્કાફિ, બુંદાનાસ, નકૅ ગેઇટસિ કે નૅક વોમિસિ અન ેએક્ઝેલેશન વાલ્વ્સ ધરાવતા માસ્ક્સ સ્વીકાયિ નથી. તેમજ બાય-લૉ હેઠળ, 

માસ્ક્સ માત્ર ખોરાક ક ેપીણું લેવા માટ ેજ કાઢી શકાય છે જો વ્યક્ષક્ત તે હેત સર એક ક્ષનધાિરરત જગ્યાએ બેસેલી હોય. 

 

રહેવાસીઓ મહામારીનો ફેલાવો રોકવામાું મદદ મળે તથેી પોતાનો ભાગ ભજવવાન ું, વ્યક્ષક્તઓ વચ્ચે શારીરરક અુંતર જાળવવાન ું, સારા 

સ્વચ્છતાશાસ્ત્રનો મહાવરો કરવાન ું અને માસ્ક્સ પહેરવાન ું ચાલ  રાખે તે માટ ેસીટી તેઓનો આભાર માને છે. 

 

કડીઓ (લલુંક્સ) 

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન COVID-19 પ્રોગ્રાલમુંગ અન ેસર્વિસ અપડે્ સ 

• COVID-19 દરક્ષમયાન ધુંધાઓ અન ેકાયિસ્થળોન ેસ રક્ષિત રાખવા 

• QR કોડ અને વેરરફાય ઓન્ટેરરયો ઍપ સાથ ેસ ધારેલ ું COVID-19 રસી પ્રમાણપત્ર 

• COVID-19 થી તમારું પોતાન ું અન ેઅન્ય લોકોન ું સુંરિણ કરવ ું 

• COVID-19 વકે્સીન્સ (રસીઓ) 
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ક્ષમરડયા સુંપકિ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન મક્ષલ્ટકલ્ચરલ ક્ષમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000979/enhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C33b
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJW
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjo
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

