
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

மூத்த குடிமக்களள ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்றிலிருந்து காக்க 

அெர்களுக்வகன தனி பணிப்பளட 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 18, 2020) – இன்ளறய தினம் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் மூன்றாெதாக ஒரு 

பணிப்பளடளயஅறிெித்திருக்கிறது; இது மூத்த குடிமக்களள ககாெிட் -18 (COVID-19) வதாற்றிலிருந்து 

காக்கவும், உள்ளூர் வபாருளாதாரத்திற்கும், வதாற்றுக்கு ஆட்படக்கூடிய சமூகத்தினருக்கும் ஆதரவு 

அளிப்பதற்குகமயாகும். 

 

இந்தக் குழுெிற்கு ொர்டு எண்கள் 7 மற்றும் 8 க்கான பிராந்திய கவுன்சிலராகிய கபட் ஃகபார்ட்டினி 

மற்றும் ொர்டு எண்கள்  9 மற்றும் 10 க்கான பிராந்திய கவுன்சிலராகிய குருப்ாீத் தில்லான் ஆகிய 

இருெருகம தளலளம ஏற்பார்கள். இந்தச் சிறப்பு பணிப்பளடயானது, இந்த இக்கட்டான சமயத்தில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மூத்த குடிமக்கள் தங்களுக்கான தகெல்கள் மற்றும் ஆதரெிளன அெர்கள் 

வபறுெதில் ஒருங்கிளணப்பு  வசய்யும். 

 

இந்த  குழுொனது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அெசரகால இயக்க வசயல்பாடுகளுக்கான ளமயம் (City of 

Brampton Emergency Operations Centre)  மற்றும் நகாின் பணியாளர்களுடன் வநருங்கி பணியாற்றும்; 

இதன் மூலம் ககாெிட்-19 (COVID-19) க்கு எதிராக பலன்தரத்தக்க ெிளளவுகளுக்காக ஒருங்கிளணய 

இயலும். 

 

இன்ளறய அறிெிப்பானது கநற்று கமயர் அறிெித்த ககாெிட்-19 (COVID-19) க்கு எதிரான வபாருளாதார 

ஆதரவுக்கும், மீட்பு மற்றும் சமூக ஆதரவுக்குமான பணிப்பளடகளளத் துெக்கியது பற்றிய 

அறிெிப்பிளனத் வதாடர்ந்து ெருகிறது. இது பற்றி கமலும் அறிய இங்கு கிளிக் வசய்யவும் 

 

எங்களளத் வதாடர்பு வகாள்ளும் ெழிகள் 

நகாின் ககாெிட்-19 (COVID-19 ) நிொரண முயற்சிகளுக்கு தங்கள் பங்காற்றல் மற்றும் ஆதரெளித்து 

உதெ முன்ெரும் தனி நபர்கள் ெரகெற்கப்படுகிறார்கள்; வதாடர்பு வகாள்ள கெண்டிய மின்னஞ்சல் 

முகொிகள்: 

• ககாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்றுக்கு எதிராக கமயர் ெழங்கும் வபாருளாதார ஆதரவு மற்றும் 

நிொரணப் பணிப் பளட - Covid19business@brampton.ca 

• ககாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்றுக்கு எதிராக கமயர் ெழங்கும் சமூக ஆதரவு பணிப் பளட - 

Covid19support@brampton.ca 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718
mailto:Covid19business@brampton.ca
mailto:Covid19support@brampton.ca


 

 

• ககாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்றுக்கு எதிராக கமயர் ெழங்குகின்ற, மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆதரவு 

அளிக்கும் பணிப் பளட - Covid19seniors@brampton.ca 

 

கமலும் தகெல்களுக்கு 

நகாில் கிளடக்கும் கசளெகள், ெசதியளமப்புக்கள் தங்கள் இடங்களில், நிகழ்ச்சிகளள நடத்தாமல் 

முடித்தல் பற்றிய மிக சமீபத்திய புதுத் தகெல்கள் மற்றும் அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்ெிகளுக்கு ெருளக 

தரவும்: www.brampton.ca/covid19. பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) இல் இருந்து கிளடக்கின்ற 

தற்கபாளதய  தகெல்களுக்கு ெருளக தரவும்: www.peelregion.ca/coronavirus. 

 

 

 

அறிஞர் கூற்று 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகர குடியிருப்புொசிகள் மற்றும் பணியாளர்களளக் காப்பதற்காக நகாின் அரங்கம் 

மூடப்பட்டாலுகம கூட, உள்ளூர்ப் வபாருளாதாரம் மற்றும் வதாற்றுக்கு ஆட்படும் சமூதாயத்தினருக்கான 

ஆதரவு அளிப்பதில் நாங்கள் கூட்டாக வசயல்படுெதற்காக, நகர மன்றமானது வதாடர்ந்து வசயல்படும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் மூத்த குடிமக்கள் தங்களுக்கு கெண்டிய மளிளக மற்றும் மருந்துப்வபாருட்களள 

ொங்குெதில் அெர்களுக்கு உதெி புாிய நாங்கள் கெனம் எடுக்கிகறாம் என்பளத இந்தப் புதிய 

பணிப்பளட உறுதி வசய்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ககாெிட்-19  (COVID-19) வதாற்று 

உண்டாக்கக்கூடிய தாக்கத்ளத குளறப்பதற்காக எங்களுடன் கசர்ந்து பணியாற்றுகொருடன் நாங்களும் 

கடளமப்பட்டிருக்கிகறாம் .” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்களளயும் 70,000 ெணிக 

அளமப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்களள மனத்தில் ளெத்கத வசய்கின்கறாம். 

பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  

சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளமப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, 

நிளலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகளரக் கட்டளமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு 

ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் 

வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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