
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 

ககாெிட் – 19 (COVID-19) வதாற்று பரெலை மக்கள் எதிர்வகாள்ளுமுகமாக, நகர 

நிர்ொகத்திற்கு வசாந்தமான ெசதியலமப்புக் கட்டிடங்களில் ொடலகக்கு 

குடியிருக்கும் தனி நபர்கள் மற்றும் ைாப-கநாக்கில் அல்ைாத நிறுெனங்களுக்கு 

நிொரணம் அளிக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ொடலக வசலுத்த காை 

அெகாசம் வகாடுத்திருக்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 1, 2020) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் இருக்கின்ற 41 பல்கெறு ெசதியலமப்பு 

கட்டிடங்களில் ொடலகக்கு இருக்கின்ற சிறு ெணிகர்கள் மற்றும் ைாப கநாக்கம் அல்ைாத 

நிறுெனங்களுக்கு தாமதித்து ொடலக வசலுத்த காை அெகாசம் வகாடுத்திருப்பதாக கமயர் கபட்ாிக் 

ப்ரவுன் அெர்கள் இன்லறக்கு அறிெித்திருக்கிறார்.  

 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரவுதலை முன் கூட்டிகய தடுக்க, பீல் பப்ளிக் வெல்த் (Peel Public 

Health) இன் அறிவுறுத்தலின்படி, அடுத்த அறிெிப்பு ெரும் ெலர, நகாில் இருக்கின்ற ெசதியலமப்பு 

கட்டிடங்கள் மூடப்பட்கட இருக்கும். முன்வனப்கபாதுகம இருந்திருக்காத வபருத்த சொைாக இருக்கிற 

இந்த சமயத்தில், நகருக்கு வசாந்தமான ெசதியலமப்புக் கட்டிடங்களில் ொடலகக்கு இருக்கும் 

ெணிகங்கள் மற்றும் அலெ சார்ந்த அலமப்புக்கள் எதிர்வகாள்ளும் வபாருளாதாரத் தாக்கத்லத  நகாின் 

நிர்ொகம் உணர்ந்திருக்கிறது.  

 

நகாின் நிர்ொகப் பணியாளர்களுலடய பாிந்துலரகளின் கபாில், இம்மாதிாியான சிறு ெணிகர்கள் மற்றும் 

ைாப கநாக்கில் அல்ைாத அலமப்புக்கள் தங்கள்  ொடலகலய தாமதித்து வசலுத்த நகர நிர்ொகம் 

மூன்றுமாத காைம் அெகாசம் வகாடுத்திருக்கிறது; மற்றும், கூட்டரசின் புதிய திட்டங்கலள அலடய 

முடியாதிருக்கின்ற,  ைாப கநாக்கில் அல்ைாத, அலமப்புக்களுக்கும் அெரெர்கள் வசலுத்த கெண்டிய 

ொடலகலய  தாமதித்து வசலுத்த நகர நிர்ொகம் மூன்றுமாத காை அெகாசம் வகாடுத்திருக்கிறது. இந்த 

நிொரணமானது நகாில் இருக்கும் 81 ொடலகதாரர்களில் பாதி கபருக்கு அதிகமானெர்களுக்கு 

உதெிகரமாக இருக்கும்.  

 

நகருக்கு வசாந்தமான கட்டிடங்களில் இருக்கும் ொடலகதாரர்கள் வபாருத்தெலர, அத்தியாெசியம் 

அல்ைாதலெ என்று ெலரயறுக்கப்பட்ட ெணிக நிறுெனங்கள் பிரகதச அரசின் ஆலணக்கிணங்க 

ெலுக்கட்டாயமாக மூடப்பட்டன; மற்ற நிறுெனங்கள் சமூக ெிைகலைக் கலடப்பிடிக்கும் கநாக்கில் 

தாமாககெ தம் ெணிகங்கலள மூடிெிட்டன.  

 

ஏப்ரல் 8 கததியில் நலடவபறெிருக்கும்  நகர் மன்றக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு பற்றிய தகெல்  நகர் 

மன்றத்திற்கு  அளிக்கப்படும்.  



 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தினர்  தமது குடியிருப்புொசிகளுக்கு தகெல்கள் அளித்தபடி இருப்பதுடன், 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் மீது நகர நிர்ொகத்தினரால் எடுக்கப்படும் நடெடிக்லககள் 

பற்றி புதிதாக கிலடக்கும் தகெல்கலளக் வகாண்டு கசர்ப்பலதயும் வதாடர்ந்து வசய்ய கடலமயுணர்வு 

வகாண்டிருக்கிறார்கள். கமற்கண்ட முடிவுகள் மற்றும் ககாெிட் – 19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெலுக்கு 

எதிராக நகரத்தின் நிர்ொகம் எடுக்கும் அலனத்து முயற்சிகள் பற்றிய தகெல்களுக்கு ெருலக 

தரவும்: www.brampton.ca/COVID19 அல்ைது  @CityBrampton  ஐ Twitter, Facebook மற்றும் Instagram. 

ஆகியெற்றில்  பின்பற்றவும். 

 

ெிலரொன கூற்றுக்கள்  

 

• தற்சமயம், நகாின் 41 ெசதியலமப்புக் கட்டிடங்களில் 81 ொடலகதாரர்கள் இருக்கிறார்கள்.  

• தற்சமயம், நகாின் நிர்ொகம் மாத ொடலகயாக  $302,134.68 ெசூல் வசய்கிறது.  இப்படியாக 

ைாப கநாக்கில் அல்ைாத அலமப்புக்களுக்காக மூன்று மாதம் கழித்து ொடலகலய தாமதித்து 

வசலுத்த காை அெகாசம் வகாடுப்பதால் நகர நிர்ொகத்திற்கு $202,000 தற்காலிக ெருொய் 

இழப்பு ஏற்படும்.  

• தற்சமயம், ெணிகர்கள் தாங்கள் ொடலகக்கு இருக்கும் இடத்திற்குச் வசல்ை எந்த தலடலயயும் 

ெிதிக்க ெில்லை மற்றும் தங்கள் ெணிக வசயல்பாடுகலள நடத்துெது அல்ைது மூடிெிடுெது  

என்பதற்கான முடிவு அெரெருலடயகத என நகர நிர்ொகம் தகெல் அனுப்பியுள்ளது; 

கதலெப்பட்டால், இதற்கான அணுகும் ெசதிலய நகர நிர்ொகம் வதாடர்ந்து ெழங்கும். 

இருப்பினும்,  முன்வனப்கபாதும் இருந்திராத, தற்கபாலதய சந்தர்ப்ப சூழல்கள் காரணமாக, 

ஊரடங்கு காைத்திற்கான   ொடலக  சலுலக ககட்டு சிை ொடலகதாரர்கள்  ெிசாாிக்க 

ஆரம்பித்துெிட்டார்கள்.  

 

கூற்றுக்கள்  

 

“நமது சிறு ெணிகர்கள் மற்றும் ைாப கநாக்கில் அல்ைாத சமுதாய அலமப்புக்களுக்கு இந்தச் சிரமமான 

சமயத்தில் ஆதரெளிப்பது மிகவும் முக்கியம். அடுத்த அறிெிப்பு ெரும் ெலர, நகாின் அரங்கம் மற்றும் 

அதன் ெசதியலமப்பு கட்டிடங்கள் மூடியிருக்கும் கெலளயில், வபாருள்/கசலெ ெழங்குனர்களுக்கான 

பணம்  வசலுத்தலை 30 லிருந்து 14 நாட்களாக மாற்றிெிட்டார்கள். இன்லறய தினம்,  நமது சிறு 

ெணிகர்கள் மற்றும் ைாப கநாக்கில் அல்ைாத சமுதாய அலமப்புக்களுக்கு கநரடியாககெ  ொடலகலய 

தாமதித்து வசலுத்தும் காை அெகாசம் ெழங்கும் கூடுதல் நடெடிக்லகலய நாம் எடுத்திருக்கிகறாம்; 

இதனால், ப்ராம்ப்ட்டன் சமுதாயத்தின் முக்கியமான ஒவ்வொரு இலழயாக இருக்கின்ற இந்த சிறு 

குழுக்கள் மற்றும் சிறு ெணிகர்களுக்கு நாம் துலண நிற்க முடியும்.”  

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  
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“நகாில் உள்ள நமது 41 ெசதியலமப்புக்களில் ொடலகக்கு இருக்கின்ற நமது சிறு ெணிகர்கள் மற்றும் 

ைாப கநாக்கில் அல்ைாத சமுதாய அலமப்புக்களுக்கு நகர நிர்ொகம் துலண நிற்கும் பங்காளியாக 

இருக்கின்றது. பிரகதச அரசு மற்றும் வபாது சுகாதார அறிவுறுத்தலின் கபாில் நகாின் ெசதியலமப்புக் 

கட்டிடங்கள் மூடப்பட்கட இருக்கும்; இருந்தகபாதிலும், மற்ற நல்ை சமயங்களில் நகாின் ெருொய்க்கு 

உதெிகரமாக இருக்கும்   இந்த ெணிகங்கள் மற்றும் அலமப்புக்களுக்கு நகர நிர்ொகம் சலுலக 

வகாடுக்கிறது. இன்லறய அறிெிப்பானது, ககாெிட் – 19 வதாற்று பரெல் காைத்தின் கபாது, இந்த 

ெணிகர்களுக்கு இருக்கின்ற ெணிக கதலெகளுக்கு துலண புாியும், மற்றும் ெரும் மாதங்களிலும் 

அெர்களுடன் ஒத்துலழக்கின்ற பாணியிகைகய நாங்கள் வதாடர்ந்து பணியாற்றுகொம்..”  

- கடெிட் கபர்ாிக், தலைலம  நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“ முன்வனப்கபாலதக் காட்டிலும் இப்கபாது, ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெலின் தாக்கத்திற்கு 

அதிகம் ஆட்படுபெர்களுக்கு பாதுகாப்பும் ஆதரவும் இருப்பதான ஒரு இடத்லத வதாடர்ந்து அளிப்பது 

நமது சமுதாயத்திற்கு முக்கியமான கடலமயாகும். இலதச் வசய்ெதற்காககெ  பீல்  பாய்ஸ் அண்ட் 

ககர்ள்ஸ் கிளப் (Boys and Girls Club of Peel) க்கு இன்லறய அறிெிப்பு உதவுகிறது. இந்தச் சமயத்தில் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர இலளஞர்களுக்கு வதாடர்ந்த ஆதரவு மற்றும்  அரெலணப்லப அளிப்பதற்காக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்திற்கும் நகர் மன்றத்தினருக்கும்  எனது உண்லமயான நன்றி மற்றும் 

பாராட்டுதலைத் வதாிெித்துக்வகாள்கிகறன்.”  

- லமக்ககல் கே. க்கயாெய், வசயல் இயக்குனர், பாய்ஸ் அண்ட் ககர்ள்ஸ் க்ளப் ஆஃப் பீல் 

 

“ஸ்கபார்ட்ஃபிக்ஸ் (SportFix) நிறுெனமாகிய நாங்கள், 30 ெருடங்களுக்கும் கமைாக,  ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகலர எங்கள் வசாந்த வீடாக கருதி, நமது ஆகராக்கியமானதும் வசயலூக்கம் வகாண்டதுமான 

சமூகத்திற்கு வதாழில்தரமான ெிலளயாட்டு உபகரணங்கலள ெழங்கி ெந்கதாம். எங்களுலடய வசாந்த 

இடமாகிய சவுத் ஃப்வைட்ச்சர்ஸ் ஸ்கபார்ஃப்வைக்ஸ் – இல் சற்று சிரமம் இருந்தாலும், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகத்தின் இன்லறய அறிெிப்பானது, இந்த சொைான சமயத்தில் எங்களுக்கு மிக அெசியமான ஒரு 

நிொரணம் ெழங்குகிறது.”  

- லமக்ககல் வகௌட், உாிலமயாளர், ஸ்கபார்ட்ஃபிக்ஸ் (SportFix)  
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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 காாியத்திலும் வபாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்கத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆகராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

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

. 

MEDIA CONTACT 

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 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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