
 

 

COVID-19 પનૅડમેિક (રોગચાળા) દરમિયાન બ્રમે્પટનિાાં ઇસ્ટર વીકએન્ડ 2020 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (એમિલ 8, 2020) – આ વર્ષે, ગુડ ફ્રાઇડ ેશકુ્રવાર, એમિલ 10 નાાં રોજ આવશે અન ેઇસ્ટર િન્ડે સોિવાર, એમિલ 13 

નાાં રોજ આવશે. 

 

પીલ પમલલક હલે્થના િાગગદશગન િિાણે અને આપણાાં રહવેાસીઓ અન ેકિગચારીઓની સુરક્ષા િાટે, સીટી હૉલ અને સીટી ઓફ બ્રમે્પટનની 

અન્ય બધી સગવડો, જેિાાં રરરક્રએશન અન ેકમ્યુમનટી સેન્ટસગ અને લાઇબ્રેરીની શાખાઓ સાિેલ છે, આગળ સૂચના આપવાિાાં આવ ેનમહ તયાાં 

સુધી બાંધ રહેશ ેજેથી COVID-19 નો ફેલાવો રોકવાિાાં િદદ િળી શક.ે  

 

અમનનશિન અન ેકટોકટીની સવેાઓ, ટ્રારફક સેવાઓ, કાયદાકીય અિલ બજવણી, રોડ ઓપરેશન્સ, POA કોર્ટસગ અન ેસુરક્ષા સવેાઓ સમહતની 

તિાિ મનણાગયક સવેાઓનુાં સાંચાલન આપણાાં સિુદાયન ેસહાયરૂપ થવા રાબેતા િુજબ ચાલુ રહેશ.ે 

 

રહેવાસીઓ કોઇ પછૂપરછો િાટે 311 અથવા 905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહારથી) નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શક ેછે, Brampton 311 

ઍપનો ઉપયોગ કરી શક ેછે (App Store અથવા Google Play પર ઉપલલધ) અથવા 311@brampton.ca ઇિેઇલ સરનાિે ઇિઇેલ 

િોકલી શક ેછે. ટેક્સ રડફરલ્સ (કર િોકૂફ), વ્યમક્તઓ વચ્ચ ેશારીરરક અાંતર જાળવવુાં અને પાક્સગ અને સગવડો બાંધ થવા જેવી COVID-19 ન ે

સાંબાંમધત પછૂપરછો સમહત, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન કે રીજીયન ઓફ પીલની કોઇપણ બાબતો િાટે અિ ે24/7 ઉપલલધ હોઇએ છીએ. વધ ુ

િામહતી િેળવવા વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 જુઓ. 

 

COVID-19 સરુક્ષા ઉપાયો 

 

COVID-19 સાિ ેિમતરક્રયા કરવાિાાં ઘરની બહાર સુરમક્ષત રહવેા આપણાાં સિુદાયે ધ્યાનિાાં લેવા જેવા જરૂરી િહતવના મનયિો અન ેમનયિનો 

અિલિાાં છે. 

 

• પીલ પમલલક હલે્થ દૃઢપણ ેભલાિણ કર ેછે કે રહેવાસીઓ િાત્ર એકલા કસરત કરવા કે આવશ્યક જરૂરરયાતો િાટ ેજ ઘરની બહાર 

મનકળે.  

 

• બ્રેમ્પટનિાાં 500+ ઉપરાાંત તિાિ પાક્સગ, શહેરની સગવડોિાાં રિતના િેદાનો અન ેપાક્સગિાાં અન્ય િાળખાઓ (સ્ટ્રક્ચસગ), લીશ-ફ્રી 

ડોગ પાક્સગ, મપકમનક શલે્ટસગ (ઉજાણી સ્થાનો), આઉટડોર રિતગિતની સગવડો અન ેઆઉટડોર રફટનસે ઇમક્વપિેન્ટસ (સ્પોર્ટસગ 

રફલ્્સ, બાસ્કટે બૉલ અને ટેમનસ કોર્ટસગ), રરરક્રએશન સેન્ટસગ અન ેઆસપાસની જિીનો, અન ેપાર્કિંગ લૉર્ટસ જાહેર જનતા િાટ ે

આગળ સૂચના આપવાિાાં આવ ેનમહ તયાાં સધુી બાંધ કરવાિાાં આવ્યા છે. રહવેાસીઓને નોન-કમ્્લાયન્સ (મબન-અનુપાલન) નોંધાવવા 

905.874.2111 નાંબર પર કૉલ કરવાનુાં કહવેાિાાં આવ્યુાં છે. 

 

• આ સિયે ટ્રેઇલ્સ (પગદાંડીઓ) ખલુ્લી હોવા છતાાં, લોકોએ બધાાં સિયે અન્ય વ્યમક્તથી (તિારા ઘરિાાં ન રહેતી વ્યમક્તથી) 2.0 િીટર 

દૂર અચૂક રહવેુાં. ટ્રેઇલ્સનો નક્શો જોવા, અહીં મક્લક કરો. 

 

• પાાંચ ક ેવધારે વ્યમક્તઓ એકઠા થવાનુાં ટાળો – આ હવ ેિોમવન્સે અિલી બનાવેલા ઇિરજન્સી િનેજેિને્ટ એન્ડ મસમવલ િોટકે્શન 

એક્ટ હેઠળ િમતબાંમધત છે.  

 

• કૃપા કરી વાપરેલા ફેસ િાસ્ક્સ, િોટેમક્ટવ નલોવ્સ અને અન્ય ઘરેલુાં આરોનય સાંભાળ કચરાને એક થેલીિાાં િૂકીન ેકચરાિાાં તનેો મનકાલ 

કરીને તે ફેંકી દો. 
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• બ્રેમ્પટન COVID-19 ઇિરજન્સી પગલાઓના પેટાકાનૂન (બાય-લૉ) હેઠળ દાંડ હવે અિલિાાં આવ્યો છે. વ્યમક્તઓ વચ્ચે શારીરરક 

અાંતર રાખવાના પગલાઓ ન અનસુરવા બદલ દરેક ગનુા િાટે વ્યમક્તઓને લઘુતિ $500 અને િહત્તિ $100,000 સુધીનો દાંડ કરી 

શકાય છે. રહવેાસીઓન ેમબન-અનપુાલન નોંધાવવા 311 નાંબર પર કૉલ કરવાનુાં કહેવાિાાં આવ્યુાં છે. 

 

• અિ ેઆપણાાં સિુદાય પર COVID-19 નાાં િભાવોથી જ્ઞાત છીએ અન ેકેટલાક લોકો િાટ ેઆ સિય ખાસ કરીને િુશ્કેલભયો અન ે

તણાવભયો છે. અિે સિુદાયને સહાયરૂપ થવા મવશરે્ષ ટાસ્ક ફોસગ (કતગવ્ય એકિ) શરૂ કયુિં છે. આિાાં આર્થગક સહાયતા, વડીલ સહાયતા, 

જુવાન સહાયતા અન ેસૌથી નાજુક લોકો િાટ ેસહાયતા સાિેલ છે. આ ટાસ્ક ફોસીસ સાંબાંમધત અન ેતઓે સાથ ેકવેી રીતે સાંપકગ કરવો 

તેને લગતી વધ ુિામહતી વેબસાઇટ www.brampton.ca/covid19 પર ઉપલલધ છે. 

 

COVID-19 ટાસ્ક ફોસીસ (કતગવ્ય એકિો) 

 

COVID-19 વડીલ સહાયતા ટાસ્ક ફોસગ: વડીલો િાટે અનાજ-કરરયાણાં કે દવાઓની સહાયતા િાટે, 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા 

covid19seniors@brampton.ca ને ઇિેઇલ િોકલો. લાાંબી અઠવારડક રજાઓ હોવાને લીધ ેસ્ટોરનો કાિકાજનો સિય બદલાયેલો હોઇ 

શક.ે આગાિી ટેલી ટાઉન હૉલ્સ િાટ ેનોંધણી કરાવવા અથવા સાંપકગિાાં રહવેા 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા 

covid19seniors@brampton.ca ને ઇિેઇલ િોકલો. 

 

COVID-19 સાિામજક સહાયતા ટાસ્ક ફોસગ: સ્થામનક ફૂડ બેંક્સન ે(અન્ન સખાવતન)ે તાકીદ ેદાનની જરૂરરયાત છે. જરૂરી ચીજવસ્તુઓ અને 

તે ક્યાાં છોડવી તનેે લગતી યાદી અહીં જુઓ. જો તિે અન ેતિારા મિયજનને ખાદ્ય પદાથોની જરૂર હોય તો, કૃપા કરી સાિામજક સહાયતા 

ઓનલાઇન ફોિગ ભરો. આ ટાસ્ક ફોસગ રહવેાસીઓની જરૂરરયાતોન ેપહોંચી વળવા લાંગર અન્ન સખાવતો (એન્કર ફૂડ બેંક્સ) સાથે કાિ કરી રહ્ુાં 

છે. જો તિે ફોનથી સહાયતાની મવનાંતી કરવાનુાં પસાંદ કરો તો, કપૃા કરી 311 નાંબર પર કૉલ કરો. સિદુાય આધારરત સાંસાધનની યાદી સમહત 

વધ ુસાંસાધનો િાટે, અહીં મક્લક કરો. સાંપકગિાાં રહવેા 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા covid19support@brampton.ca ને ઇિઇેલ 

િોકલો. 

 

COVID-19 જુવાન સહાયતા ટાસ્ક ફોસગ: બ્રમે્પટનના જુવાનો પર COVID-19 કવેી રીતે િભાવ પાડી રહ્ુાં છે તેની ચચાગ કરવા તેઓને 

Instagram પર િેયર પૅરટ્રક બ્રાઉન અને COVID-19 જુવાન સહાયતા ટાસ્ક ફોસગના સહ-િિુખો, કાઉમન્સલરો ચાિાગઇન મવમલયમ્સ 

(Charmaine Williams) અને હરરકરત સસાંહ (Harkirat Singh) સાથે લાઇવ ચટૅ કરવાનુાં આિાંત્રણ આપવાિાાં આવે છે. િેયર બ્રાઉનની 

Instagram િોફાઇલ (@patrickbrownont) િારફત ેશમનવાર, એમિલ 11 નાાં રોજ બપોર ે1 વાનયે લાઇવ ચૅટિાાં જોડાઇ શકો છો. 

સાંપકગિાાં રહવેા 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા covid19youth@brampton.ca ને ઇિેઇલ િોકલો. 

 

COVID-19 આર્થગક સહાયતા ટાસ્ક ફોસગ: આ ટાસ્ક ફોસ ેCOVID-19 નાાં આર્થગક િભાવોને પહોંચી વળવા બ્રમે્પટનિાાં ધાંધાઓન ેસહાયતા 

ચાલુ રાખી છે. સાંપકગિાાં રહવેા, અથવા મબઝનેસ કન્સલ્ટન્ટ સાથ ેવાત કરવા 311 નાંબર પર કૉલ કરો અથવા 

covid19business@brampton.ca ન ેઇિેઇલ િોકલો. 

 

બ્રમે્પટન ટ્રામન્ઝટ 

 

બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટ ગુડ ફ્રાઇડે પર કેટલાક રૂટ રદ કરીને ઘટાડેલા રમવવારના સિયપત્રક પર, અન ેઇસ્ટર િન્ડ ેપર વધારે સારી રમવવારની સર્વગસ 

(વ્યસ્ત રૂર્ટસ પર સવાર અન ેબપોરના વ્યસ્ત સિય દરમિયાન વધારલેી રટ્ર્સ સાથ ેરમવવારની મનયમિત સર્વગસ) કાયગરત રહેશ.ે ગુડ ફ્રાઇડ ેપર 

અિારા ટર્િગનલ્સ પરના કસ્ટિર સર્વગસ કાઉન્ટસગ બાંધ રહેશે.  
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COVID-19 સાિ ેિમતરક્રયા કરવાિાાં અને બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટ પોતાના સિુદાયને સુરમક્ષત રીતે સવેા આપી રહ્ુાં હોવાની ખાતરી કરવા, ઇસ્ટર 

િન્ડેથી શરૂ કરીન,ે કટેલાક રૂર્ટસિાાં ઘટાડો અન ેકને્સલેશન (રદકરણ) આગળ સૂચના આપવાિાાં આવ ેનમહ તયાાં સધુી અિલિાાં રહેશે. સર્વગસિાાં 

ફેરફારોની યાદી િાટે વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ. 

 

વધાર ેસારી સફાઇ અન ેસ્વચ્છતા (સેમનટાઇસઝાંગ) સિયપત્રક અિલિાાં રહે છે. બ્રેમ્પટન ટ્રામન્ઝટનુાં લક્ષ્ય તિાિ સખત સપાટીઓ, ઓપરટેર 

કમ્પાટગિને્ર્ટસ અને બેઠકો સમહત, બસોન ેદર 48 કલાક ેચપેરમહત કરવાનુાં છે. બસોને હાલિાાં દર 24 કલાક ેસેમનટાઇઝ કરવાિાાં આવે છે. સખત 

સપાટીઓ ધરાવતી સગવડો અને ટર્િગનલ્સન ેરોજીંદા ધોરણ ેસાફ અને સેમનટાઇઝ કરવાિાાં આવે છે. ઉતારુઓન ેિવાસ કરતી વખત ેપોતાના 

અાંગત રડસઇન્ફકે્ટન્ટ (ચપેનાશક પદાથગ), જેિ કે હેન્ડ સેનટેાઇઝર ક ેવાઇ્સ સાથ ેરાખવા, અને પોતાના હાથ અવારનવાર ધોવા િોતસામહત 

કરવાિાાં આવે છે. 

 

રૂટ અન ેસિયપત્રક િામહતી િાટ,ે 905.874.2999 નાંબર પર ફોન કૉલ કરો અથવા વેબસાઇટ www.bramptontransit.com જુઓ. 

રરયલ-ટાઇિ (વાસ્તમવક સિયે) આગાિી બસ િામહતી િેળવવા તિારા સ્િાટગ ફોન કે અન્ય િોબાઇલ સાધન પર વેબસાઇટ  

nextride.brampton.ca જુઓ. અન્ય ફેરાના આયોજનને લગતા સાધનો િાટ ેવેબસાઇટ www.triplinx.ca અથવા ગગૂલ િે્સ જુઓ. 

 

બ્રમે્પટન રરરક્રએશન 
 

તિાિ િનોરાંજન કાયગક્રિો અન ેસગવડો ભાડ ેઆપવાનુાં આગળ સૂચના આપવાિાાં આવે નમહ તયાાં સુધી રદ કરવાિાાં આવ ેછે. ક્રેરડર્ટસ આપિેળે 

(રરરક્રએશન િોગ્રાિ) એકાઉન્ર્ટસિાાં જિા કરવાિાાં આવશ.ે વધ ુિામહતી િાટે કપૃા કરી recconnects@brampton.ca ને ઇિેઇલ િોકલો.  

 

બાળકો અને જુવામનયાઓન ેઘરિાાં િનોંરજન િળી રહે તે િાટ ેમિન્ટ કાઢી શકાતી એમક્ટમવટી શીર્ટસ સમહત, મવમવધ વાસ્તમવક કાયગક્રિ મવકલ્પો 

(વચ્યુગઅલ િોગ્રાસિાંગ ઓ્શન્સ) વબેસાઇટ www.brampton.ca/recreation પર ઉપલલધ રહેશે. 

 

બ્રમે્પટન લાઇબ્રરેી 
 

બ્રેમ્પટનની તિાિ પુસ્તકાલય શાખાઓ આગળ સૂચના આપવાિાાં આવે નમહ તયાાં સધુી બાંધ કરવાિાાં આવી છે. અઠવારડક રજાઓિાાં િનોરાંજન 

િાટ,ે સ્ટ્રીસિાંગ િૂવીસ અન ેમ્યુમઝક અજિાવી જુઓ, અથવા ઇબૂક વાાંચો! અિારા રડમજટલ ઉતપાદો, કાયગક્રિો અને સવેાઓ અાંગે વધ ુિામહતી 

િાટ,ે વેબસાઇટ www.bramptonlibrary.ca જુઓ અથવા info@bramlib.on.ca ને ઇિેઇલ િોકલો.  

 

બ્રમે્પટન એમનિલ સર્વગસીસ 
 

બ્રેમ્પટન એમનિલ શેલ્ટર ગુડ ફ્રાઇડે, રમવવાર - એમિલ 12 અન ેઇસ્ટર િન્ડ ેબાંધ રહેશે. શમનવાર, એમિલ 11 નાાં રોજ, શલે્ટર િાત્ર 

એપોઇન્ટિને્ટથી રરક્લેઇિ કરવા િાટ ેસવાર ે9 થી બપોર ે12 વાનયા સુધી ઉપલલધ રહેશે.  

 

એમનિલ કાંટ્રોલ (િાણી મનયાંત્રણ) સોિવારથી શકુ્રવાર સવાર ે7 થી રાત્રે 10 વાનયા સુધી અને શમનવાર ેઅન ેરમવવાર ેઅને રજાઓના રદવસોિાાં 

સવારે 8 થી સાાંજે 6:30 વાનયા સુધી રસ્તા પર રહે છે, અન ેિાત્ર નીચેના કૉલ્સન ેિમતભાવ આપશ:ે 

• િાાંદા/ઇજા પાિેલા/આક્રિક ઘરેલુાં િાણીઓ અને વન્ય જીવોન ેલઇ જવા 

• આક્રિક િાણી 

• દોડીને ભાગતા કૂતરા 

• કૂતરુાં કરડવાની તપાસ 

• બાંમધયાર રખડતુાં કૂતરુાં લઇ જવા 

• િરેલુાં િાણી લઇ જવા 

 

આ મસવાયના સિયે, એમનિલ કાંટ્રોલ િાત્ર ઇિરજન્સીિાાં િમતભાવ આપશ.ે 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
mailto:recconnects@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:info@bramlib.on.ca
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મિરડયા સાંપકગ : 

િોમનકા દુનગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડગનેટર, મિરડયા એન્ડ કમ્યુમનટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાતિક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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

 

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

