
 

 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் பிப்ரவாி 21, 2022 முதல்,  பபாகிற பபாக்கில் பபாது 

மக்களுக்கான கட்டிடங்களுக்குள் ப ொதுமக்கள் பெல்ல அனுமதிக்கவிருக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரவாி 9, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகமானது பிப்ரவாி 21, 2022 

திங்கட்கிழமம முதல் தனது பபாதுமக்களுக்கான கட்டிடங்களில் பபாதுமக்கள் பநாில் வருவமத 

பாதுகாப்புடன் அனுமதிப்பதற்காக தயார்ப்படுத்தி வருகிறது. 

நகர பெமவகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் 

  

நகர் மன்றத்தில் பபாகிற பபாக்கில் பநாில் பபறுவதற்கான பெமவகள் 

நகாின் பெமவகமள குடியிருப்புவாெிகள் பபறுவதற்காக, நகர் மன்றமானது காமல 8:30 மணி முதல் 

மாமல 4:30 மணி வமர திறந்திருக்கும். ெந்திப்புக்கான முன்பதிவுகள் இனி பதமவயில்மல. 

ெந்திப்புகளுக்கான முன் பதிவுகள் இன்னமும் இருந்தொலுபம கூட, பபாகிறபபாக்கில் பநாில் வருவதும் 

அனுமதிக்கப்படுகிறது. ெந்திப்புகளுக்கான முன் பதிவுகமள இங்கு பெய்துபகாள்ளலாம் 

 

நகர கட்டிடங்கமள வாடமகக்கு விடுதல் 

பபாழுதுபபாக்கு மமயங்கள் இப்பபாது முன்பதிவின் பபாில் வாடமகக்கு கிமடக்கின்றன. உங்களுக்கான 

இடத்மத முன்பதிவு பெய்ய  அமழக்கவும் 905.874.BOOK (2665). 

ெர்வீஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (Service Brampton) 

குடியிருப்புவாெிகள் தங்கள் வெதிப்படி ெர்வீஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் அமமந்துள்ள இடங்களுக்கு ெந்திப்புக்கான 

முன்பதிவு இல்லாமபலபய வருமக தரலாம்; இதன்படி, பெமவகமள பவண்டிக் பகாள்ளலாம், 

பபாழுதுபபாக்கு முன்பதிவு பெய்தல், வாகன நிறுத்த கட்டணம் பெலுத்துதல் மற்றும் பராக்கம் அல்லாத 

முமறயில் வாி பெலுத்தல் உள்ளிட்ட பல்பவறு பாிவர்த்தமனகமள நிமறபவற்றிக் பகாள்ளலாம். இந்த 

இடங்களில் கிபரடிட் கார்டு, படபிட் கார்டு மற்றும் காபொமலகள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். 

ெர்வீஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (Service Brampton) ஐ, ஒரு நாளின் 24 மணி பநரம், வாரத்தின் 7 நாட்களில் 

அமடவதற்காக நான்கு வழிமுமறகள் உள்ளன: 

• ஆன்மலனில் இங்கு வருமக தரவும்: 311Brampton.ca   

• ஆப் ஸ்படார் அல்லது கூகிள் ப்பளயில் 311 Brampton பெயலிமய தரவிறக்கம் பெய்யவும் 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m4sJpZ0IfU2m4SkT5wjr8%2Fc6VriGYoAX7NzG%2BV0blBI%3D&reserved=0


 

 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர எல்மலக்குள்ளாக  311 டயல் பெய்யவும் (நகர எல்மலக்கு அப்பால் என்றால் 

905.874.2000) 

• இங்கு மின்னஞ்ெல் பெய்யவும்: 311@brampton.ca  

பவமல பநரங்கள் மற்றும் அமமவிடங்களுக்கு வருமக தரவும்: www.brampton.ca. 

நகர ெமப அமறகளுக்கு திரும்பவும் வருதல் 

பிப்ரவாி  21 ஆம் பததி முதல்,  நகர ெமப உறுப்பினர்கள் அதிகபட்ெம் 5 பபர் பநாில்  ஆஜராகலாம்  

மற்றும் ஏமனபயார் எட்ட இருந்து பங்பகற்கலாம். காலப்பபாக்கில் இந்த எண்ணிக்மக அதிகாித்து,  

அமனத்து  11 உறுப்பினர்களும் கூட்டங்களுக்கு பநாில் கலந்து பகாள்ள ஏதுவாகும். 

இந்தச் ெமயத்தில், பபாதுமக்கள் பதாடர்ந்து  எட்ட இருந்பத பங்பகற்குமாறு 

பகட்டுக்பகாள்ளப்படுகிறார்கள். பபாதுமக்கள் எப்பபாது பநாில் திரும்பவும் வரலாம் என்பதற்கான 

பமலும் விபரங்கள் வரவிருக்கும் மாதங்களில் பகிரப்படும். 

Masksமுகக் கவசங்கள் 

ப்ரொம்ப்ட்டன் ககொவிட்-19 கட்டொய முக கவசம் அணிதல் சட்டத்தினை, ஏப்ரல்1, 2022 வனர நகர நிர்வொகம் 

நீட்டித்திருக்கிறது எை குடியிருப்புவொசிகளுக்கு நினைவூட்டப் டுகிறது. 

 

ககொவிட்-19 கட்டொய முக கவசம் அணிதல் சட்டத்தின் கீழொக, ப்ரொம்ப்ட்டைில் உள்ள அனைத்து ப ொது 

கட்டிடங்களின் உட்புறத்தில் மருத்துவம் அல்லொத முக கவசம் அணிவது கட்டொயமொகும். கழுத்தில், 

தனலயில்  அணியும் எந்தவித துணிகள் அல்லது கதகதப் ொக்கும் கம் ளிகள் ஆகியனவ 

ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட முக கவசங்கள் ஆகமொட்டொ. கமலும் இந்தச் சட்டத்தின் டி, உணவு 

சொப் ிடும்க ொது அல்லது  ொைம் அருந்தும்க ொது, அதற்கொை உொிய இடத்தில் அமர்ந்த டி இருக்கும்க ொது   

மட்டுகம முக கவெம் கழற்றப் ட கவண்டும். 

 

நகரவொசிகள், உடல்ொீதியொக இனடபவளி விட்ட டி, நல்ல சுகொதொர  ழக்கங்கனளக் கமடப் ிடித்த டி 

மற்றும் முக கவசங்கனள அணிந்த டி, பதொற்று  ரவொமல் தடுக்க,  பதொடர்ந்து தங்கள்  ங்களிப்ன  பசய்து 

வருவதற்கொக, நகர நிர்வொகம் அவர்களுக்கு நன்றி பதொிவித்துக் பகொள்கிறது 

 

 

 

mailto:311@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Contact-The-City/Pages/Welcome.aspx


 

 
 

 

 

 

 

லின்குகள் 

• ப்ரொம்ப்ட்டன் நகர ககொவிட்-19 திட்ட நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கசனவ  ற்றிய புது தகவல்கள் ( City of 

Brampton COVID-19 programming and service updates_ 

• ககொவிட்-19 இன் ெமயத்தில் வணிக இடங்கள் மற்றும்  ணியிடங்கனள  ொதுகொப் ொக னவத்தல் 

(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 

• கமம் டுத்தப் ட்ட ககொவிட்-19 தடுப்பூசி பசலுத்தியதற்கொை QR குறியீடு பகொண்ட சொன்றிதழ் 

மற்றும் பவொிஃன  ஒன்ட்டொொிகயொ பசயலி  (Enhanced COVID-19 Vaccine Certificate with QR 

Code and Verify Ontario App) 

• ககொவிட்-19 பதொற்றிலிருந்து உங்கனளயும் மற்றவர்கனளயும் கொத்தல் (COVID-19 Protecting 

yourself and others) 

• ககொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் (COVID-19 vaccines) 

  

 -30- 

 

ஊடக பதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்ொர 

ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM%2FXI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM%2FXI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QLXuqTMsI2W5jLajKBi4nlgK7oM4shvjf87Oqe%2FtlX0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QLXuqTMsI2W5jLajKBi4nlgK7oM4shvjf87Oqe%2FtlX0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QLXuqTMsI2W5jLajKBi4nlgK7oM4shvjf87Oqe%2FtlX0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9zbcrcsN0V930WhgHJYMfLtA%2FECQFmvox7fr8JNes%2Fc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9zbcrcsN0V930WhgHJYMfLtA%2FECQFmvox7fr8JNes%2Fc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wbxHjOcE%2FPz3B48QACQiBXSSl0C%2F2JqVH%2FCMdTMQ56w%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

