
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ககாெிட் – 19 (COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான ஒரு அெசர நிலைலை ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகம் பிரகடனம் வசய்துள்ளது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 24, 2020) – இன்லைை தினம், நகாின்  மாமன்ைக் கூட்டத்தின்  ஆகைாசலன, 

மற்றும் நகாின் அெசர நிலை கமைாண்லமக்கான அணிைின் பாிந்துலர, ஆகிைெற்ைின்கபாில், நகாின்  

கமைர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் அெர்கள் அெசர நிலை கமைாண்லம திட்டப்படி (Emergency Management Plan) 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஒரு அெசர நிலைலை பிரகடனம் வசய்துள்ளார். 

 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலை கட்டுக்குள் வகாண்டு ெருெதில் உதவுெதற்கான 

ஒன்ட்கடாிகைா பிரகதசத்தின், மற்றும் ாீஜன் ஆஃப் பீல் பிராந்திைத்தின், முைற்சிகளுக்கு ஆதரெளிக்ககெ 

இந்த குைிப்பிடத்தக்க முைற்சிைாகும். 

 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலின் தாக்கங்கலள முன்கூட்டிகை தடுக்க நாங்கள் நடெடிக்லக 

எடுத்து ெரும் கெலளைில்,  கமலும் அதிக ெலளந்துவகாடுக்கும் தன்லம மற்றும் ெிலரொன தன்லம 

ஆகிைெற்லை அனுமதிப்பதன் மூைம் நகாில் ஏற்வகனகெ எடுக்கப்பட்டு ெருகின்ை அெசர நிலை 

முைற்சிகளுக்கு இந்தப் பிரகடனம் உதவும்.   

 

ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குெரத்து, தீைலணப்பு மற்றும் அெசர காை கசலெகள் மற்றும் சட்டம் 

ஒழுங்கு அமைாக்கம் உள்ளிட்ட, தினசாி ொழ்க்லகக்கு அத்திைாெசிைமானதும் மற்றும் 

முக்கிைமானதுமான,  கசலெகலள ெழங்குெதன் மூைமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் 

வபாதுமக்களுக்கு வதாடர்ந்து ஆதரெளிக்கும்; இதனால் நகர் முழுலமக்குமாக அெசரகாை கசலெகள் 

வசய்ைப்படுெது உறுதிைாகிைது. 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தினர்  தமது குடிைிருப்புொசிகளுக்கு தகெல்கள் அளித்தபடி இருப்பதுடன், 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் பற்ைி புதிதாக கிலடக்கும் தகெல்கலளக் வகாண்டு 

கசர்ப்பலதயும் வதாடர்ந்து வசய்ொர்கள். கமலும் தகெல்களுக்கு ெருலக தரவும்: 

www.brampton.ca/COVID19 அல்ைது  @CityBrampton on Twitter, Facebook மற்றும் Instagram 

ஆகிைெற்ைில் பின்பற்ைவும்   

 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“இன்லைை பிரகடனமானது, ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலின் தாக்கத்லதத் தணிப்பதில் 

நாங்கள் நடெடிக்லக எடுத்துக்வகாண்டிருக்கும்கபாகத, நகாில் ஏற்வகனகெ நடப்பில் இருக்கின்ை 

அெசரகாை பதில் நடெடிக்லககளில் கமலும் அதிக ெலளந்துவகாடுக்கின்ை தன்லம மற்றும்  ெிலரொன 

https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton


 

 

தன்லம ஆகிைெற்லை அனுமதிப்பதன் மூைம் துலண நிற்கிைது;  நமது சமுதாைத்லதப் பாதுகாக்க 

நாங்கள் அெசிைமான நடெடிக்லககலள எடுத்து ெருகிகைாம் என்பதுடன் இதலனச் வசய்ை நகர 

நிர்ொகம் எந்த ஒரு நடெடிக்லகலையும் ெிட்டு லெப்பதில்லை. இதில் நம் அலனெருக்கும் ஒரு 

வபாறுப்புணர்வு இருக்கிைது என்பதால் தைவு வசய்து வீட்டுக்குள்களகை இருக்கவும். நகாின் ஒரு நிர்ொக 

அலமப்பாக இருக்கும் நாங்கள் அலனெருடனும் ஒன்ைாகச் கசர்ந்து, இதலனக் கடந்து வசல்கொமாக.” 
 

கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமைர், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

 

“ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு எதிர் நடெடிக்லகைாக,  நகர நிர்ொகமானது, மார்ச் 13 

ஆம் கததிைன்று  நமது அெசரகாை பதில் நடெடிக்லகத் திட்டம், நிலை - 2 ஐ தாக்கீது வசய்து மார்ச் 17 

ஆம் கததிைன்று நிலை - 1 க்கு உைர்த்திைது. இன்லைை பிரகடமானது, இன்லைை இந்த சூழ்நிலைக்கு 

திைம்படவும் ெிலரொகவும் பதில் நடெடிக்லக எடுக்க நகாின் அலுெைர்களுக்கு கூடுதைான ெலளந்து 

வகாடுக்கும் தன்லமலைக் வகாடுக்கிைது; கமலும், இந்த ெிஷைத்லதயும், ைாருக்காக 

கசலெைாற்றுகிகைாகமா அந்த வபாதுமக்கள், மற்றும் அலுெைர்களின் பாதுகாப்பிலனயும் நகர 

நிர்ொகத்தினர்  எப்படி மனத்தில் இருத்துகிைார்கள் என்பலதயும் பிரதிபலிக்கிைது.” 
 

கடெிட் கபர்ாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

 

லின்குகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ககாெிட் -19 (City of Brampton COVID-19) 

• பீல் வபாதுமக்கள் ஆகராக்கிைம்-நாெல் வகாவரானா லெரஸ் (ககாெிட் -19) [(Peel Public Health 

– Novel Coronavirus (COVID-19)] 

• ஒன்ட்கடாிகைா பிரகதசம்; சுகாதார அலமச்சகம்: -நாெல் வகாவரானா லெரஸ் (ககாெிட் -19) 

[Novel Coronavirus (COVID-19)] 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிைத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்கத 

வசய்கின்கைாம். பைதரப்பட்ட சமுதாைத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்ைனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிகைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிைில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிைிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பைணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகைாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆகராக்கிைமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதைில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிைெற்ைில் 

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

 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
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


 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு MEDIA CONTACT 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாை  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதிைான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

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

 

 

 

 

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

