
 

 

 

 உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலை முன் கூட்டிகே தடுப்பதில் 

உதவுமுகமாக, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பூங்காக்கள் அலனத்தும் மூடப்படுகின்றன 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 26, 2020) – ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலை முன் கூட்டிகே 

தடுப்பதில் உதவுமுகமாக, அடுத்த அறிெிப்பு ெரும் ெலர ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கும் 500 க்கும் 

கமற்பட்ட பூங்காக்கள், வபாதுமக்கள் உபகோகத்திற்கு இல்ைாதபடி உடனடிோக மூடப்படுகிறது.  

 

இெற்றில் அடங்குபலெ:  

• ெிலளோட்டு லமதானங்கள்  

• கழுத்துப் பட்லட இல்ைாமல் சுதந்திரமாக திாியும் நாய்களுக்கான பூங்காக்கள்  

• லமதானத்திற்கு வெளிேிைாக நடத்தப்படும் ெிலளோட்டு ெசதிகள் மற்றும் உடற்தகுதிக்கான 

சாதனங்கள்  

• பிக்னிக் நிழற்குலடகள்  

 

நகாில் இருக்கும் பூங்காக்களில், அெற்லற மூடுெதாக கூறுகின்ற அறிெிப்பு பைலககள் நிறுெப்படும்.  

 

இப்படி பூங்காக்கள் மூடப்படுெது, சமூகத்தில் உடல்ாீதிோக ெிைகிேிருத்தல், மற்றும் வபாது 

அலமப்புக்களில் மக்கள் கூடுதலைத் தெிர்த்தல் ஆகிேெற்லற பழக்கப்படுத்திக்வகாள்ளுமாறு பீல் பப்ளிக் 

வெல்த்  (Peel Public Health) இனால் கூறப்படும் அறிவுலரகளுடன் இணங்கிப்கபாெதற்ககோகும்.  

 

ஏகதனும் பிரச்சலன பற்றி குடிேிருப்புொசிகள் வதாிெிக்க கெண்டுமானால் நகாின் பாதுகாப்பு கசலெ 

அலமப்பினலர 905.874.2111 என்ற எண்ணில் வதாடர்பு வகாள்ளவும். 

 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் சூழலின்கபாது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் என்னவெல்ைாம் 

வசய்கிறது என்பதற்கான சமீபத்திே தகெல்களுக்கு ெருலக தரவும்: www.brampton.ca/COVID19.  

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில், நமது குடிேிருப்புொசிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆகராக்கிேகம எப்கபாதும் நமது 

முன்னுாிலம வகாண்ட ெிஷேமாகும் மற்றும் ெிஷேமாகவும் இருக்கும்.  ககாெிட் -19 (COVID-19) 

வதாற்று கமற்வகாண்டு பரொமல் முன் கூட்டிகே தடுப்பதற்காக நாம் வசய்ே முடிகின்ற ெிஷேங்கள் 



 

 

அலனத்லதயும் வசய்ே நாங்கள் கடலமப்பட்டிருக்கிகறாம். சமூகத்தில் உடல் ாீதிோக ெிைகிேிருத்தல் 

ெிதிலேக் கலடப்பிடிக்குமாறு நாங்கள் குடிேிருப்புொசிகலள ெலியுறுத்துகிகறாம்; மற்றும் இதற்கான 

புள்ளிெிெர ெலரகட்டத்தில் ஏற்படும் ெலளககாட்லட கிலடமட்ட கநர்ககாடாக்குெதற்காக, இந்தச் 

வசய்திலேக் வகாண்டு வசல்ெதற்கான கடுலமோன நடெடிக்லககலள நாங்கள் எடுக்க 

கெண்டிேிருக்கிறது. இந்தச் சமேத்தில் நிலைலமேின் தீெிரம் மற்றும் சமூகத்தில் உடல் ாீதிோக 

ெிைகிேிருத்தல்,  வீட்டிற்குள்களகே தங்கிேிருத்தலின் முக்கிேத்துெம் ஆகிேெற்லற குடிேிருப்புொசிகள் 

புாிந்துவகாள்ெது முற்றிலும் மிக மிக முக்கிேமாகும்.”  

 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமேர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“ப்ராம்ப்ட்டனில் இருக்கும் பூங்காக்கள் அலனத்லதயும் மூடுெதற்கான இன்லறே அறிெிப்பானது, 

இன்லறே கெலளேில் நமது குடிேிருப்புொசிகள் மற்றும் அலுெல் பணிோளர்கள் அலனெலரயும் 

பாதுகாப்பாக லெத்திருப்பதற்கான எங்கள் கடலமயுணர்வுக்கு மறுஉறுதி கூறுகிறது. ககாெிட் -19 

(COVID-19) வதாற்று பரவுதல் என்பது வபாிே பாிமாணம் அலடே முேற்சிக்கின்ற வதாற்றாகும்; நாங்கள் 

நிலைலமலே சீராக கண்காணித்து உாிே நடெடிக்லககலள எடுத்து ெருகிகறாம்.”  

 

- கடெிட் கபர்ாிக்,  தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 மக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாிேத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்கத 

வசய்கின்கறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாேத்தினர் எங்களுக்கு ெலு கசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கிகறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதிேில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதிேிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பேணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கிேமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதேில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகிேெற்றில் 

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

 

 
 

ஊடக வதாடர்பு MEDIA CONTACT 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாே  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதிோன 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://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
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

