
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று எதிர்ப்புக்காக கேயர் ெழங்கும் வ ாருளாதார 

ஆதரவு ேற்றும்  

ேீட்பு ேற்றும் சமுதாய ஆதரவுக்கான   ணிப் டடகள்  ற்றிய அறிெிப் ிடன 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் அறிெித்திருக்கிறது 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ோர்ச் 17, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஊடாக  ககாெிட் 19 (COVID-19) வதாற்று 

 ரவும் நிடைடேடய எதிர்வகாள்ள குறிப் ிடத்தக்க நடெடிக்டககடள நகர நிர்ொகம் வதாடர்ந்து எடுத்து 

ெருகிறது.  இன்டறய தினம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம்  சிறப்பு ொய்ந்த இரண்டு  ணிப் டடகடளப் 

 ற்றி அறிெித்தது; இடெ உள்ளூர் வ ாருளாதாரம் ேற்றும் வதாற்றுக்கு ஆட் டக்கூடிய 

சமுதாயத்தினருக்கு ஆதரெளிப் தற்ககயானது: ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று எதிர்ப்புக்காக  கேயர் 

ெழங்கும் வ ாருளாதார ஆதரவு ேற்றும்  ேீட்புப்  ணிப் டட, ேற்றும் ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று 

எதிர்ப்புக்காக சமுதாய ஆதரவு  ணிப் டட . 

இந்த இரு குழுக்களும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அெசரகாை இயக்க வசயல் ாடுகளுக்கான டேயம் (City of 

Brampton Emergency Operations Centre)  ேற்றும் நகாின்  ணியாளர்களுடன் வநருங்கி  ணியாற்றும்; 

இதன் மூைம்  ைன்தரத்தக்க ெிடளவுகளுக்காக ஒருங்கிடணய இயலும். 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று எதிர்ப்புக்கான  கேயாின் வ ாருளாதார ஆதரவு  ணிப் டட 

இந்தக் குழுெிற்கு ொர்டு எண்கள் 2 ேற்றும் 6 க்கான  ிராந்திய கவுன்சிைராகிய டேக்ககல்  ல்கைஸ்ச்சி 

ேற்றும் ொர்டு எண்கள்  1 ேற்றும் 5 க்கான  ிராந்தியக் கவுன்சிைராகிய  ால் ெின்வசன்ட் ஆகிய 

இருெருகே தடைடே ஏற் ார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் நிொரணப் ணி முயற்சிகள் வதாடர் ாக 

ஆதரெளிக்கும் நடெடிக்டககள் ேற்றும்  ாிந்துடரகடள ஒருங்கிடணப் தில் இந்தக் குழு வ ாறுப்பு 

ெகிக்கும். 

டவுண்டவுன்  ி ஐ ஏ  (Downtown) BIA  ேற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ெர்த்தக ொாியம் ( Brampton Board of 

Trade) உள்ளிட்ட  உள்ளூர்  ங்ககற் ாளர்களுடன் இந்த  முயற்சிகளுக்காக கவுன்சில்  ணியாற்றும். 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று எதிர்ப்புக்கான  கேயாின் சமுதாய ஆதரவு  ணிப் டட  

இந்தக் குழுெிற்கு ொர்டு எண்கள் 1 ேற்றும் 5 க்கான  ிராந்திய கவுன்சிைராகிய வராெினா சான்ட்கடாஸ் 

ேற்றும் ொர்டு எண்கள்  3 ேற்றும் 4 க்கான ோநகர கவுன்சிைராகிய வெஃப்  வ்ேன் ஆகிய இருெருகே 

தடைடே ஏற் ார்கள். இந்தப்  ணிப் டடயானது, வீடுகள் இழந்து நிற் து ேற்றும் உணவுப் 



 

 

 ாதுகாப்புக்கான  ாிந்துடரகள் ேற்றும் வசெிசாய்ப்புக்கு வ ாறுப்பு ெகித்து, வதாற்றுக்கு ஆட்  ட்ட 

ப்ராம்ப்ட்டன் சமுதாயத்தினருக்குத் கதடெயான சமூக ஆதரவுகளுக்கு ஒருங்கிடணப்பு  வசய்யும் 

நகாில் கிடடக்கும் கசடெகள், ெசதியடேப்புக்கள் நிகழ்ச்சிகடள நடத்தாேல் முடித்தல்  ற்றிய ேிக 

சேீ த்திய புதுத் தகெல்கள் ேற்றும் அடிக்கடி ககட்கப் டும் ககள்ெிகளுக்கு ெருடக தரவும்: 

www.brampton.ca/covid19. 

பீல்  ப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) இல் இருந்து கிடடக்கின்ற தற்க ாடடய தகெல்களுக்கு 

ெருடக தரவும்: www.peelregion.ca/coronavirus. 

அறிஞர் கூற்று 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரொசிகள் ேற்றும் அதில்  ணியாற்றுகொடரக் காக்கும் முகோக நகாின் அரங்கம் 

மூடப் டிருந்தாலும்,  வதாற்றுக்கு ஆட் ட்ட சமுதாயத்தினருக்கு ஆதரெளிக்கவும், உள்ளுர்ப் 

வ ாருளாதாரத்திற்கு ஆதரெளிக்கவும்  நாங்கள் கூட்டுப் ணியாற்றுெதற்காக, நகர்ேன்றோனது 

வதாடர்ந்து  ணி வசய்யும். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ககாெிட்-19  (COVID-19) வதாற்று உண்டாக்கக்கூடிய 

தாக்கத்டத குடறப் தற்காக எங்களுடன் கசர்ந்து  ணியாற்றுகொருடன் நாங்களும் 

கடடேப் ட்டிருக்கிகறாம்.” 

 

-  க ட்ாிக் ப்ரவுன், கேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ேக்கடளயும் 70,000 

ெணிக அடேப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுேக்கடள ேனத்தில் டெத்கத 

வசய்கின்கறாம்.  ைதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுடேப்  டடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம்.  ாதுகாப் ான, நிடைத்து நிற்கெல்ை ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆகராக்கியேிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடேப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாடதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இடணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

  

ஊடக வதாடர்பு 

கோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிடணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய  

ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

   

   

 


