
 

 
 

 

 

બ્રેમ્પટનમ ાં ઇસ્ટર વીકએન્ડ 2022 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એપ્રિલ 11, 2022) – આ વરે્ષ, ગડુ ફ્ર ઇડે શુક્રવ ર, એપ્રિલ 15 ન ાં રોજ આવશે અન ેઇસ્ટર મન્ડ ેસોમવ ર, એપ્રિલ 18 

ન ાં રોજ આવશ.ે 

સમુદ યને સહ યરૂપ થવ  અપ્રનનશમન અન ેકટોકટીની સેવ ઓ, ટ્ર રિક સેવ ઓ, ક યદ કીય અમલ બજવણી, રોડ ઓપરેશન્સ અને સુરક્ષ  

સેવ ઓ સપ્રહતની તમ મ અપ્રનવ યય અને પ્રનણ યયક સેવ ઓનુાં સાંચ લન ર બતે  મુજબ ચ લુ રહેશ.ે 

રહેવ સીઓ કોઇ પૂછપરછો મ ટે 311 અથવ  905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહ રથી) નાંબર પર િોન કૉલ કરી શક ેછે, Brampton 311 

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

છે અથવ  ઇમેઇલ સરન મુાં 311@brampton.ca પર ઇમેઇલ મોકલી શકે છે. અમે સીટી ઓિ બ્રેમ્પટન કે રીજીયન ઓિ પીલને સાંબાંપ્રધત 

કોઇપણ બ બતો મ ટ ે24/7 ઉપલબ્ધ રહીએ છીએ. 

બ્રમે્પટન ટ્ર પ્રન્િટ 

બ્રેમ્પટન ટ્ર પ્રન્િટ એપ્રિલ 15 થી 18 સુધી નીચેન  સર્વયસ લેવલ્સમ ાં સાંચ પ્રલત રહેશે. 

શુક્રવ ર, એપ્રિલ 15 (ગુડ ફ્ર ઇડે) 

રપ્રવવ ર / રજાન  રદવસન  સમયપત્રક મુજબ સાંચ લન. 

ટર્મયનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વયસ ક ઉન્ટસય બાંધ કરવ મ ાં આવ્ય  છે. ઉત રુઓને સહ યરૂપ થવ  કોન્ટકે્ટ સેન્ટર સવ રે 9 થી સ ાંજે 6 વ નય  સધુી 

ઉપલબ્ધ છે. 

શપ્રનવ ર, એપ્રિલ 16 

શપ્રનવ રન  સમયપત્રક મુજબ સાંચ લન.  

ટર્મયનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વયસ ક ઉન્ટસય પ્રનયપ્રમત કલ કો દરપ્રમય ન ખલુ્લ  રહેશે. ઉત રુઓને સહ યરૂપ થવ  કોન્ટેક્ટ સેન્ટર સવ રે 7 થી સ ાંજે 7 

વ નય  સુધી ઉપલબ્ધ છે. 

રપ્રવવ ર, એપ્રિલ 17 (ઇસ્ટર સન્ડે) 

રપ્રવવ ર / રજાન  રદવસન  સમયપત્રક મુજબ સાંચ લન. 

ટર્મયનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વયસ ક ઉન્ટસય બાંધ કરવ મ ાં આવ્ય  છે. ઉત રુઓને સહ યરૂપ થવ  કોન્ટકે્ટ સેન્ટર સવ રે 9 થી સ ાંજે 6 વ નય  સધુી 

ઉપલબ્ધ રહેશે. 

સોમવ ર, એપ્રિલ 18 (ઇસ્ટર મન્ડે) 

અઠવ રડક ક મક જ રદવસન  પ્રનયપ્રમત સમયપત્રક મુજબ સાંચ લન. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI
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ટર્મયનલ્સ પર કસ્ટમર સર્વયસ ક ઉન્ટસય પ્રનયપ્રમત કલ કો દરપ્રમય ન ખલુ્લ  રહેશે. ઉત રુઓને સહ યરૂપ થવ  કોન્ટેક્ટ સેન્ટર સવ રે 7 થી સ ાંજે 9 

વ નય  સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. 

બ્રેમ્પટન ટ્ર પ્રન્િટની બધી બસોમ ાં અન ેબ્રેમ્પટન ટ્ર પ્રન્િટ ટર્મયનલ્સ પર િોપ્રવન્સન  પ્રનયમનો અનસુ ર મ સ્ક્સ પહેરવ નુાં ચ લુ રહેશે. સિ ઇ અને 

સેપ્રનટ ઇઝિાંગ અમલમ ાં રહે છે, અને સખત સપ ટીઓ ધર વતી સગવડો અને ટર્મયનલ્સને રોઝજાંદ  ધોરણે સ િ કરીન ેસપે્રનટ ઇિ કરવ મ ાં આવે 

છે. 

 

સર્વયસ અપડેટ્સ મ ટે વબેસ ઇટ www.bramptontransit.com જુઓ અથવ  @bramptontransit ને Twitter પર અનસુરો. કોઇ 

િશ્નો સીધ  બ્રેમ્પટન ટ્ર પ્રન્િટન  કોન્ટેક્ટ સેન્ટરન ે905.874.2999 નાંબર પર પૂછી શક ય છે. 

બ્રમે્પટન રરરક્રએશન 

બ્રેમ્પટન રરરક્રએશન સેન્ટસય ઇસ્ટરની લ ાંબી અઠવ રડક રજાઓ દરપ્રમય ન ઘટ ડેલ  સમયપત્રક પર સાંચ પ્રલત રહેશે. હોપ્રલડે અવસય અહીં ઉપલબ્ધ 

છે. 

બની ઍનસ ઇટમેન્ટ (Bunny EGGScitement) 

એપ્રિલમ ાં વસાંતન  આગમનન ેBunny EGGScitement (બની ઍનસ ઇટમેન્ટ) સ થે ઉજવો! આ મિત, કૌટુાંપ્રબક-અનુકૂળ િસાંગમ ાં ઇસ્ટર 

બની, એરબ્રશ ટટૅૂ, રમતો અને િવપૃ્રિઓ, સ્કેવને્જર હન્ટ અને ઘરે આનાંદ મ ણવ  સ્વ રદષ્ટ ભોજનનો સમ વેશ થ ય છે. 

િન બની ઍનસ ઇટમેન્ટ િવૃપ્રિઓ પર વધ ુમ પ્રહતી મેળવવ  વબેસ ઇટ www.brampton.ca/recreation જુઓ. 

બ્રમે્પટન લ ઇબ્રરેી 

બ્રેમ્પટન લ ઇબ્રેરીની બધી શ ખ ઓ એપ્રિલ 15 અને એપ્રિલ 17 ન ાં રોજ બાંધ રહેશે. 

અમ રી સ થે વેબસ ઇટ www.bramptonlibrary.ca પર ઓનલ ઇન જોડ ઇને ઇ-બકૂ્સ અને ઓરડયોબૂક્સ, સ્ટ્રીમ ટેલીપ્રવિન અને મૂવીસ 

ઉછીની લો, પ્રવપ્રવધ શ્રેણીન  શૈક્ષપ્રણક, રચન ત્મક, અન ેવ્ય વસ પ્રયક રડપ્રજટલ લર્નિંગ પ્લેટિોમ્સય, અને ઘણી વસ્તુઓ સુધી પહોંચ મેળવો. 

અમ ર  ઇવેન્ટ્સ કેલેન્ડર મ રિતે બધી ઉંમરન  લોકો અને પ્રહતો મ ટ ેવર્ચયુયઅલ ક યયક્રમો મ ટે નોંધણી કર વો અને ઇમેઇલથી અમ રી અદ્યતન 

મ પ્રહતી મેળવવ  સબસ્ક્ર ઇબ કરો.  

અમને Facebook, Twitter, Instagram, અન ેLinkedIn પર અનુસરો અને iOS અન ેગૂગલ પ્લે પર બ્રેમ્પટન લ ઇબ્રેરી મોબ ઇલ ઍપ 

ચોક્કસ ડ ઉનલોડ કરો. અમ રી ઍપ પ્રવશે વધ ુપ્રવગતો મ ટે અહીં પ્રક્લક કરો. અમ ર  કમયચ રીઓ સ થે લ ઇવ ચૅટ કરવ , કોઈ િશ્ન પૂછવ , 

અમ રી વેબસ ઇટ જુઓ. 

બ્રમે્પટન એપ્રનમલ સર્વયસીસ 

બ્રેમ્પટન એપ્રનમલ શેલ્ટર એપ્રિલ 15, એપ્રિલ 17 અને એપ્રિલ 18 ન ાં રોજ બાંધ રહેશે. આ શેલ્ટર એપ્રિલ 16 ન ાં રોજ, મ ત્ર એપોઇન્ટમેન્ટથી, 

સવ ર ે10 થી બપોર ે4 વ નય  સુધી ખુલ્લુાં રહેશે. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/bramptontransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Holiday-Hours.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.ca/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiL
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bramlib.libnet.info/events&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwM
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%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e1
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%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e1
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/bramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/bramptonlibrary&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/bramptonlibrary/?hl=en&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/brampton-library/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/about/brampton-library-mobile-app&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C6378530029089838
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4


 

 
 

 

 

એપ્રનમલ કાંટ્રોલ (િ ણી પ્રનયાંત્રણ) સોમવ રથી શુક્રવ ર સવ રે 7 થી ર ત્રે 10 વ નય  સુધી અને શપ્રનવ રે અને રપ્રવવ રે અને રજાઓન  રદવસોમ ાં 

સવ ર ે8 થી સ ાંજે 6:30 વ નય  સુધી રોડ પર હોય છે. આ પ્રસવ યન  સમયે, એપ્રનમલ કાંટ્રોલ મ ત્ર ઇમરજન્સીમ ાં િપ્રતભ વ આપશ.ે 

ઇસ્ટર વીકએન્ડ મ ટ ેપીલ પપ્રબ્લક હલે્થન  રરમ ઇન્ડસય 

આપણ ાં સમુદ યમ ાં COVID-19 નુાં િેલ વ નુાં ચ લુ છે ત્ય રે, વ ઇરસ સ મે જાહરે આરોનય ઉપ યો આપણ ાં શ્રેષ્ઠ બચ વમ ાં રહે ત ેય દ ર ખવુાં 

મહત્વનુાં છે. COVID-19 નો િેલ વો રોકવ  કોઇપણ વસ્તુ પોત ની મેળે 100% અસરક રક નથી પણ જાહેર આરોનય ઉપ યોન  સ્તરો શ્રષે્ઠ 

સાંરક્ષણ પૂરુાં પ ડ ેછે. સાંરક્ષણન  સ્તરોમ ાં સ મેલ છે: 

• રસીકરણ કર વવુાં. 

• બીમ ર હોઇએ ત્ય રે ઘરે રહવેુાં. 

• તમ ર  હ થ વ રાંવ ર ધોત  રહવેુાં. 

• ખ ાંસી અને છીંક ઢ ાંકીને યોનય શ્વસનલક્ષી પ્રશષ્ટ ચ રનો મહ વરો કરવો. 

• જરૂર પડે ત્ય રે ઉર્ચચ-ગુણવિ ન  મ સ્કનો ઉપયોગ કરવો. 

પીલમ ાં તમ રી COVID-19 વેપ્રક્સન મેળવવ  બકુકાંગ કવેી રીતે અન ેક્ય ાં કર વવુાં ત ેઅાંગે વધુ મ પ્રહતી મ ટે વેબસ ઇટ 

જુઓ: peelregion.ca/coronavirus/vaccine/. 

 

ઓન્ટેરરયો સુરપ્રક્ષતપણે રરઓપન કરવ ન  પ્લ નમ ાંની િોપ્રવન્સની મ ગયરેખ ઓ અનસુરીને એકબીજાની સાંભ ળ લો. 
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multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth@brampton.ca%7Cc3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637853002908983823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiM
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/public-health-measures#returning-to-our-plan-to-safely-reopen-ontario&amp;data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|c3e269321d0c4c248a5d08da1bed2ff3|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637853002908983823|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJX
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