
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

ககாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு எதிராக கேயர் ெழங்குகின்ற 

இளளஞர்களுக்கு ஆதரெளிக்கும் பணிப்பளடளய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

அறிெித்திருக்கிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ோர்ச் 20, 2020) – இன்ளறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகோனது அதன் 

நான்காெது சிறப்பு பணிப்பளடளய அறிெித்திருக்கிறது; இது ப்ராம்ப்ட்டன் சமுதாயங்களுக்கும் உள்ளூர் 

வபாருளாதாரத்திற்கும் ஆதரெளிக்க அளேக்கப்பட்டிருக்கிறது: ககாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று 

பரெலுக்கு எதிராக கேயர் ெழங்குகின்ற இளளஞர்களுக்கு ஆதரெளிக்கும் பணிப்பளட. 

இந்தக் கடினோன சேயத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இளளஞர்களுக்குத் கதளெயான தகெல்கள் ேற்றும் 

ஆதார ெளங்களள அெர்கள் எளிதில் அளடெளத ஒருங்கிளணப்பு வசய்ெதற்காக,  ொர்டுகள் 9 ேற்றும் 

10 க்கான நகர கவுன்சிலராகிய ஹர்கிரத் சிங், ேற்றும் ொர்டுகள் 7 ேற்றும் 8 க்கான நகர கவுன்சிலராகிய 

சார்கேய்ன் ெில்லியம்ஸ் ஆகிகயார் கூட்டாக தளலளே ஏற்ற இந்த சிறப்பு அணியானது உதவும். 

இந்த குழுொனது ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெளல எதிர்த்து, திறம்பட சோளிப்பதிலும் இந்த 

கடினோன சேயத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இளளஞர்களுக்கு கதளெயான தகெல்கள் ேற்றும் ஆதார 

ெளங்களள அெர்கள் எளிதில் அளடெளத ஒருங்கிளணப்பு  வசய்ெதிலும்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அெசர 

கால இயக்க வசயல்பாடுகளுக்கான ளேயம் (City of Brampton Emergency Operations Centre) ேற்றும் 

நகராட்சி அலுெலர்களுடன் வநருக்கோக இருந்து பணியாற்றும். 

 இந்த பணிப்பளடயின் கெளலகள்: 

1. நகாின் நூலகங்கள் ேற்றும் ககளிக்ளக ளேயங்கள் மூடப்படுெதில்  இளளஞர்களள 

ஈடுபடுத்துெதற்கான ொய்ப்புக்களுக்கு ஆதரெளித்தல் 

2. குழந்ளத நலப் பராோிப்புக்கான ஆதரவுகள் ேற்றும் ெறுளேயில் ொடும் இளளஞர்களுக்கான 

தங்குேிடம் ஆகியெற்றுக்காக ாீஜன் ஆஃப் பீல் (Region of Peel) உடன் ஒருங்கிளணப்பு வசய்தல் 

3. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற ேன நல நிறுென அளேப்புக்கள் பற்றிய தகெல்களள கசகாித்து 

இளளஞர்களுடன் ஒருங்கிளணப்பு வசய்தல் 

4. நேது இளளஞர்களுக்கு துளணநிற்கும் ெிதோக தன்னார்ெலர்கள் ேற்றும் பங்ககற்கபார் 

ஈடுபடுெதற்கு, கூடுதல் ொய்ப்புக்கள் ஏற்படுத்தல் 

நகர் ேன்றம் மூடப்பட்டிருக்கும் கெளளயில், குடியிருப்புொசிகளுக்கும் பணியாற்றுகொருக்கும்  

உதவுெதற்காக, நேது உள்ளூர் வபாருளாதாரத்துக்கும் நகாிலிருக்கும் இளளஞர்களுக்கும்  

ஆதரெளிப்பதற்காக  24 ேணி கநரமும் வதாடர்ச்சியாக நாங்கள் பணியாற்றுகிகறாம்.  



 

 

அடுத்த தளலமுளறயாக ெரெிருக்கும் நேது இப்கபாளதய இளளஞர்களுக்கு ஆதரெளிப்பகத, நகாின் 

எதிர்காலத்திற்கு  நேது ோேன்றம் இப்கபாகத தயார் வசய்து வகாள்ள முடிகின்ற முக்கியோன ெழியாகும்.  

இந்த ொரத்தில் அறிமுகம் வசய்யப்பட்ட ககாெிட்- 19 (COVID-19) வதாற்றுப் பரெலுக்கு எதிராக நேது 

கேயர் ெழங்கிய வபாருளாதார ஆதரவு, சமூக ஆதரவு ேற்றும் மூத்த குடிேக்களுக்கான ஆதரவு 

ஆகியெற்றுக்கான மூன்று பணிப்பளடகளளத் வதாடர்ந்து  இன்ளறய நான்காெது பணிப்பளடக்கான 

அறிெிப்பு ெருகிறது. இது பற்றி கேலும் அறிய இங்கு படிக்கவும் 

எங்களளத் வதாடர்பு வகாள்ள 

நகாின் ககாெிட்-19 (COVID-19 ) நிொரண முயற்சிகளுக்கு தங்கள் பங்காற்றல் ேற்றும் ஆதரளெ அளித்து 

உதெ முன்ெரும் தனி நபர்கள் ெரகெற்கப்படுகிறார்கள்; வதாடர்பு வகாள்ள கெண்டிய ேின்னஞ்சல் 

முகொிகள்; 

• ககாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்றுக்கு எதிராக கேயர் ெழங்கும் வபாருளாதார ஆதரவு ேற்றும் 

நிொரணப் பணிப் பளட - Covid19business@brampton.ca 

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

Covid19support@brampton.ca 

• ககாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்றுக்கு எதிராக கேயர் ெழங்குகின்ற, மூத்த குடிேக்களுக்கு ஆதரவு 

அளிக்கும் பணிப் பளட - Covid19seniors@brampton.ca 

• ககாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்றுக்கு எதிராக கேயர் ெழங்குகின்ற, இளளஞர்களுக்கான ஆதரவு 

அளிக்கும் பணிப் பளட – Covid19youth@brampton.ca 

கேலும் தகெல்களுக்கு 

நகாில் கிளடக்கும் கசளெகள், ெசதியளேப்புக்கள் தங்கள் இடங்களில், நிகழ்ச்சிகளள நடத்தாேல் 

முடித்தல் பற்றிய ேிக சேீபத்திய புதுத் தகெல்கள் ேற்றும் அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்ெிகளுக்கு ெருளக 

தரவும்: www.brampton.ca/covid19.  

பீல் பப்ளிக் வஹல்த் (Peel Public Health) இல் இருந்து கிளடக்கின்ற தற்கபாளதய  தகெல்களுக்கு 

ெருளக தரவும்: www.peelregion.ca/coronavirus. 

அறிஞர் கூற்று 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகர குடியிருப்புொசிகளளயும் பணியாளர்களளயும் பாதுகாக்க நகாின் அரங்கம் 

மூடப்பட்டிருந்தாலும், ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகளுக்கு, குறிப்பாக எங்கள் இளளஞர்களுக்கு 

ஆதரெளிக்க நாங்கள் ஒத்துளழக்கிகறாம் என்பளத உறுதிப்படுத்த, கவுன்சில் வதாடர்ந்து 

வசயல்படுகிறது. இந்த புதிய பணிக்குழுொனது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  இளளஞர்களள அர்த்தமுள்ள 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FLbn0q9npPg66T0NZeo3Yi4-3DhE3W_bizJ3rQjIh9-2F40eorGOn5R3A9wBUBb0HpO4vGHELlkabrQL9Dre76k9a9UBC6k9ulrg7MkyffxNJ82K1ODi7IQHv92v740H-2FmCLvfB8Rif3BdGvIcmeqcxCSOpVCiNpOIUORmrQhHrPoDPukGC7eS3ZxaT-2B6aeeNQoQeKKIxS3C5EDbMW133NjmPIkLrFYLJZa6yNSHOFeHFelMbCD7HdPHhQcQg6o-2BPj899bE2PNidVUOSijJ02hXEyWd61Wf7kZ51Y7GjOoyyWsJyogAuRyLTuVYo2UbaMMpBh6D5uAJpk6AbhBfB9Qmj0F7EbbeCQnDtoEvRtyJLa6zmrmyr1sRR-2B4YB0IxCpR-2F5JqTocSbM-3D&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca4c89ec0d78443e404ae08d7cd044a50%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637203291037463417&sdata=cex0meUU1qYuDoy5owQfT6xZ8DI2Dj4lV%2BEvNHSTi1w%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hinI71bz3mLnEJCru5CxcPUNHsMlD8J9Pm6bkiOJVuSAxuy_lHrFVg-2BxAMwltXrxrdMOsZa4crLwc5DC9hajcaA1iHmnodWXHZpnEwAPedRPTKYlz6eTUokqipqMDL6d35Maps-2FJSB2DYKgiSUvHw-2BsmufRhnJZEvybbvXUiZT8wrS-2FocxDmUfLU86NddYZef2omEbDNlyoUUOBOZOASxVHSmTNpz-2Fuavn4FPFIX-2BKlLH1b33HpVgv-2B2Ypc4eAe7yrK6MADKnAuZ6nah76lpV7qDWtYpOtaQoZd5CcaSS3DkCEmJAtN2KOsrCBsWidsQDzXMlZirfiduRvC83QRJdpS89JuaX00NieQ9qJnR1XYwitEhWch-2BrmXncYJFzZ8HBzfBSfWyEAKBgN2pNuKH3Q1hrRI-3D&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C9a96e893d31545d04cbf08d7caa42df4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637200678797085095&sdata=xGeGOO4sA0PA0Yclrtz5YPtRXd63Ha1YJvFl7gR7vKw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUQxXB8p-2BgDlCFynkC5S4KHedNIRUusrk7ItMvRR7LMYFtwHQ2MSPDI0-2BYb1ard1-2FJxBMyNI-2Bum6Dmeq6rO3crzZKFpKdQjaTBCNJGeAmdYyUx-2FupL1Pslf-2FibCjc6r-2B-2BDhcgEBn70AHrCjfWzJCtEVyd69SC7ree-2FITAS6wB3WjhO2P6egqpcBhteyW7ABDlou3Y3sGwQpjRNxDmEyYO2KWJfMYpOCyEg5Ye3FYI6YXNlmYHkHqOP1YqNo4g8wuT910z6PalINvnOlCv1lJdz6G9uzB6Wd8qm8j-2BkR4e4GrCbXtohprtvpqmwlxlMvqTfiWRWFELFzdOM81OddFRDqkRQs8v5K73Q0qGPaIag6fJignZfmOrO3X7q-2BybMwPPjIA6-2FysI6poDtUPOTtXiVpI-3D9Uo3_lHrFVg-2BxAMwltXrxrdMOsZa4crLwc5DC9hajcaA1iHmnodWXHZpnEwAPedRPTKYlz6eTUokqipqMDL6d35Maps-2FJSB2DYKgiSUvHw-2BsmufRhnJZEvybbvXUiZT8wrS-2FocxDmUfLU86NddYZef2omEbDNlyoUUOBOZOASxVHSmTNpz-2Fuavn4FPFIX-2BKlLH1b33HpVgv-2B2Ypc4eAe7yrK6MLPagdcqb-2FO2jefWanJxUSaR45dfBMkCgOSMrWXxYa3NhoX5t8tDxRRDhXqdFz16uNwWCSrWYKfngVyu7H7MLU56VHKa4EofCZFD3zHOj2lg-2BP7PyXoYXKsum1drS41Pd3l4HVvI253P59maFVTTpOk-3D&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C9a96e893d31545d04cbf08d7caa42df4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637200678797095087&sdata=tYRktuBPeofrWSHzGvqyWlBFPqEUDhsRJzMgvCJYoiY%3D&reserved=0


 

 

ெழிகளில் ஈடுபடுத்துெளத உறுதிவசய்யும்;  வபாழுதுகபாக்கு ெிருப்பங்கள், ேனநல ஆதரவு அல்லது 

தங்குேிடம் ஆகிய எதுொக இருப்பினும்,  அெர்கள் கற்றுக்வகாள்ெதற்கும், சுறுசுறுப்பாக இருப்பதற்கும், 

அெர்களுக்குத் கதளெயான ஆதரகொடு ஈடுபடுெளதயும் உறுதிவசய்கிறது . எங்கள் பங்குதாரர்களுடன் 

கசர்ந்து, பிராம்ப்டனின் இளளஞர்களுக்கு COVID-19  வதாற்று பரவுதலின்  தாக்கத்ளத 

குளறந்தபட்சோக்குெதற்கு நாங்கள் கடளேப்பட்டிருக்கிகறாம்.” 

            -  கபட்ாிக் ப்ரவுன், கேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  
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கனடா நாட்டில் ேிக ெிளரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ேக்களளயும் 70,000 

ெணிக அளேப்புக்களளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்களள ேனத்தில் ளெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்ளட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுளேப் பளடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிளலத்து நிற்கெல்ல ேற்றும் வெற்றிகரோன  ஆகராக்கியேிக்க ஒரு நகளரக் 

கட்டளேப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாளதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram  

ஆகியெற்றில் எங்களுடன் இளணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

  

 

ஊடக வதாடர்பு 

கோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிளணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  

ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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