
 

 
 

 

 

માર્ચ 1 થી રસીકરણના પરુાવા, બ્રમૅ્પટનના રરરિએશન સેંટરોની 

અન ેપર્ફોર્મિંગ આટચ સ્થળોની ક્ષમતા મર્ાચદાની જરૂરરર્ાતોન ેસસટી પાછી ખેંર્શ ે

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરર્ો (01 માર્ચ 2022) – માર્ચ 1 થી લાગુ, હવે પછી રસીકરણના પુરાવાની જરૂર રહેશ ેનહીં, અને બાકી રહેલી 

બ્રૅમ્પટનના રરરિએશન સેંટરોની અને પર્ફોર્મિંગ આટચના સ્થળોની ક્ષમતા મર્ાચદાની જરૂરરર્ાતો પાછી ખેંર્વામાાં આવ ેછે. આ પગલાાં, 

ઓન્ટારરર્ો સરકારની ર્ફેબ્રુઆરી 14 ની જાહેરાત બાદ અને પીલ પસલલક હેલ્થની માગચદર્શચકા હેઠળ લેવામાાં આવ્ર્ા છે. 

જોકે જે લોકો બ્રૅમ્પટનના રરરિએશન સેંટરો અને પર્ફોર્મિંગ આટચના સ્થળોની મુલાકાત લેશે તેમણે હજુાં પણ મકાનની અાંદર સબન-

તબીબી માસ્ક પહેરવાની જરૂર રહેશે અને ભૌસતક અાંતર જાળવવાનુાં રહેશે. સસટીની સુસવધાઓમાાં દાખલ થતા પહેલા રહેવાસીઓને 

જણાવવામાાં આવ ેછે ક ેCOVID-19ના લક્ષણો છે ક ેકેમ તે અાંગે જાતે તપાસ કરી લેવી અને તસબર્ત સારી નહીં હોર્ તો ઘર ેજ 

રહેવુાં. 

મનોરાંજન 

રરરિએશન સેંટરો રસજસ્ટર થર્લે અને ડ્રોપ-ઇન પ્રોગ્રામમાંગ માટે ખુલ્લા છે. રરરિએશન સેંટરોની મુલાકાતો માટે પૂવચ-રસજસ્રશેનની 

જરૂર નથી જોકે એવી ભલામણ કરવામાાં આવે છે કે પોતાની મલુાકાત પહેલા ઓનલાઇન માધ્ર્મથી પોતાની સેવાઓ આગોતરી 

ખરીદી લ ેકારણકે તમામ સેવાઓ વહેલા તે પહેલાના ધોરણ ેરહેશે. કર્ા પ્રોગ્રામ્સ ઉપલલધ છે તે બ્રાઉઝ કરવા અને રસજસ્ટર કરવા 

માટે અહીં મુલાકાત લો www.brampton.ca/registerforprograms અથવા 311 પર કૉલ કરો કે કોઇપણ રરરિએશન સેંટર 

પર રૂબરૂ આવો.  

પર્ફોરમીંગ આર્ટસચના સ્થળો 

દ રોઝ સસહતના પર્ફોર્મિંગ આર્ટસચના સ્થળો, તેની પૂણચ ક્ષમતા સાથે 01 માર્ચ 2022થી ર્ફરી 

ખુલશે.  Www.therosebrampton.ca પર રટરકટો ખરીદો અને વધુ જાણકારી મેળવો. 

માસ્ક 

રહેવાસીઓને સ્મૃસત કરાવીએ છીએ કે સસટીએ તેના COVID-19ના ર્ફરસજર્ાત ર્ફેસ માસ્કના બાર્-લૉને સસટીની તમામ સુસવધાઓ 

પર સવસ્તાર્ો છે. 

 

ર્હેરાનાાં COVID-19 ર્ફરસજર્ાત માસ્કના બાર્ લૉ હેઠળ સબન-તબીબી માસ્ક પહેરવા બ્રૅમ્પટન ખાતેની તમામ ઇન્ડોર 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1001600/ontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637817462467351258|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=nGayenu+v7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M=&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.therosebrampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637817462467351258|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=D277D8zeVb4KHCiyi4/50uKm67FPlDGxCCr2nwT2nWo=&reserved=0


 

 

જગ્ર્ાઓમાાં આવશ્ર્કતા છે. સ્કાર્ફચ, બન્ડાના, નેક ગેઇટસચ અથવા નેક વોમચરો અને ઉચ્છ્વાસના વાલ્વ ધરાવતા માસ્ક, ર્હેરાના 

આવરણો તરીકે સ્વીકાર્ચ નથી. તે ઉપરાાંત બાર્-લૉ હેઠળ, માસ્ક ર્ફક્ત ત્ર્ાર ેજ કાઢી શકાશે જો વ્ર્સક્ત ખાવા કે પીવાના હેતથુી કોઇ 

સનર્ુક્ત કરલે સ્થળ પર બેસીને તેમ કરતા હોર્. 

 

સસટી રહેવાસીઓનો આભાર માન ેછે ક ેતેઓ પોતાની ભૂસમકા ભજવી રહ્યા છે, ભૌસતક અાંતર જાળવી રહ્યા છે, સ્વચ્છછતા જાળવે છે 

અને COVID-19 ને રોકવા માસ્ક પહેરી રહ્યા છે. 
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સમરડર્ા સાંપકચ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓર્ફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ર્રલ સમરડર્ા 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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