
 
 

 

 

બ્રમૅ્પટન સીટી હૉલ અન ેસવલતોનો બધં COVID-19ના પ્રતતસાદરૂપ ેઆગામી સચૂના મળ ેત્ા ંસધુી 

લબંાવવામા ંઆવ્્ો છે 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિ્ો (27 માચચ 2020) – પીલ પતલલક હેલ્થના માગચદર્ાચ હેઠળ અને આપણા નાગરિકો અને કમચચાિીઓની સલામતી માટે, 

તસટી હૉલ અને તસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનની અન્્ સવલતો આગામી સૂચના મળે ત્ાં સુધી બંધ િહેરે્ જેથી COVID-19નો ફેલાવો િોકવામા ંમદદ 

મળે. 

 

તસટી-સવલતો બધં કિવા બાબત ે

 

તસટી હૉલ, રિરિએર્ન અન ેકમ્્ુતનટી સેંટિો તમેજ બ્રૅમ્પટન પુસ્તકાલ્ની ર્ાખાઓ આગામી સૂચના સુધી બધં િહેર્ે. 

 

તસટી હૉલ ખાતેની 24-કલાકની લૉબી (એતલવેટિ પાસ,ે પાર્કિંગ રટકીટ મર્ીન અને ચકે ડ્રોપ બોક્સ) ખુલ્લી િહેરે્ અ તેના પિ વાિંવાિ દેખિેખ 

િાખવામા ંઆવર્.ે 

 

તસટી દ્વાિા ચલાવાતા ઇવને્્સ 

 

તમામ તસટી દ્વાિા આ્ોતજત ઇવેન્્સ આગામી સૂચના સુધી િદ કિવામા ંઆવ્્ા છે. તસટીની સવલતોમાં આ સમ્ગાળામા ં્ોજા્ેલ તમામ 

સામાતજક પ્રસંગો પણ િદ કિવામા ંઆવ ેછે. 

 

રિરિએર્ન પ્રોગ્રામમગં  

 

તમામ રિરિએર્ન પ્રોગ્રામમગં અન ેિેન્ટલો આગામી સૂચના સુધી િદ કિવામા ંઆવે છે. િેરિ્સ આપોઆપ ખાતાઓમા ંમુકી દવેામા ંઆવર્.ે કૃપા 

કિી વધુ માતહતી માટે recconnects@brampton.caનો સપંકચ કિો. 

 

દ િોઝ બ્રમૅ્પટન 

 

તસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પિફોર્મિંગ આ્સચ વેન્્ૂ પિ ગોઠવા્ેલ તમામ ઇવેન્્સ િદ કિવામા ંઆવ્્ા છે અથવા મોકૂફ કિવામાં આવ્્ા છે. વધમુાં મે 

મતહનામાં થનાિ ખેલ સતહત દ િોઝ પ્રેઝન્્સ 2019-2020 તસઝન, નો બાકીનો ભાગ પણ િદ અથવા મોકૂફ િાખવામા ંઆવેલ છે. જાહિે 

જનતા માટ ેપિફોર્મિંગ આ્સચ વેન્્ુ આગામી સૂચના સુધી બંધ િહેરે્.  
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વધ ુજાણકાિી માટ,ે કૃપા કિીન ેમુલાકાત લો www.therosebrampton.ca અથવા ઇમેલથી અહીં બોક્સ ઓરફસનો સપંકચ 

કિો boxoffice@brampton.ca.  

 

 

અતતમહત્ત્વપણૂચ સવેાઓ 

 

તમામ અતતમહત્ત્વપણૂચ સેવાઓ આપણા સમાજને મદદરૂપ થવા સામાન્્ િીતે કા ચ્ કિર્ ેજેમા ંસામેલ છે ફા્િ એન્િ ઇમજચન્સી સર્વચતસસ, 

બ્રૅમ્્ટન ટ્રાતન્ઝટ, બા્-લૉ એન્ફોસચમેન્ટ, માગચ પ્રચાલન, POA કો્સચ એન્િ તસક્્ોરિટી સર્વચતસસ.  

 

બ્રૅમ્પટન એતનમલ ર્ેલ્ટિ જાહેિ જનતા માટ ેબંધ છે અન ેદત્તક લેવા અન ેરિક્લેઇમ્સ ફક્ત એપોઇન્ટમને્ટ દ્વાિા થા્ છે. 

 

કોટચ ઍિતમતનસ્ટ્રેર્નમા ંિહેલ સૂપિવાઇઝિો પ્રત્ેક રદવસે માત્ર મ્ાચરદત કલાકો સધુી કા્દાકી્ સમ્સીમાઓ અનસુાિ એન્ફોસચમેન્ટ 

એજન્સીઓમાંથી ફાઇમલંગ સ્વીકાિવા માટ ેઓરફસમા ંહર્.ે  આ હેત ુમાટે સવલતના મુખ્્ પ્રવેર્ પિ ડ્રોપ બોક્સની સુતવધા છે. આવશ્્કતા 

અનુસાિ તે પતલલક ફાઇમલંગ્સ માટે પણ ઉપલલધ છે. 

 

આપણા અને કમચચાિીઓના આિોગ્્નું િક્ષણ કિવા માટે તસટીએ બસોમાં, સવલતોમા ંઅને ટર્મચનલોમા ંકઠણ સપાટીઓ અન ેબેઠકોને સાફ 

કિવાના અન ેજંતમુુક્ત કિવાના આવતચનોમા ંવધાિો કિા્ો છે. 

 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 સામનેા પ્રતતસાદરૂપ ેકટોકટીની તસ્થતત 

 

24 માચચ 2020ના િોજ તસટી કાઉતન્સલ સાથ ેસલાહમસલત ક્ાચ બાદ અને તસટીની ઇમજચન્સી મનેજેમને્ટ ટીમની ભલામણન ેધ્્ાન પિ 

લઈને મે્િ પેરટ્રક બ્રાઉન ેતસટીના ઇમજચન્સી મનેેજમેન્ટ ્લાન અનસુાિ સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાં કટોકટીની તસ્થતતની ઘોષણા કિેલ છે. આ 

ઘોષણા, COVID-19ના પ્રભાવોને િોકવામાં સહા્ માટે કા ચ્વાહી કિવાન ેકાિણે વધ ુસુગમતા અને ગતતને મંજૂિી આપીને ર્હેિની ચાલી િહેલ 

કટોકટીના પ્રતતસાદના પ્ર્ાસોમાં મદદ કિરે્. 

 

તસટી ઓફ બ્રમૅ્પટન COVID-19 ન ેગભંીિતાથી ધ્્ાન પિ લે છે અન ેપીલ પતલલક હેલ્થની સલાહ અનુસિવાનું ચાલુ િાખે છે. સૌથી 

અદ્યતન માતહતી અહીં ઉપલલધ છે www.peelregion.ca/coronavirus. તસટી આ પરિતસ્થતતનુ ંતનિીક્ષણ કિવાનું ચાલુ િાખર્ ેઅને 

વધ ુમાતહતી ઉપલલધ થતાનંી સાથે અપિે્સ પૂિા પાિરે્. અપિે્ સ માટ ેમહેિબાની કિી અહીં મુલાકાત લો 

www.brampton.ca/COVID19.  
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તમરિ્ા સપંકચ: 

મોતનકા દુગ્ગલ  

કોઓર્િચનેટિ, તમરિ્ા એન્િ કમ્્ુતનટી એંગેજમેન્ટ  

વ્્ૂહાતમક સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

 

 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

