
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரவுகிற இந்த அெசர நிலையின்கபாது 

மருத்துெம் பார்ப்பெர்களின் எண்ணிக்லகலய அதிகாிப்பதற்கான ஆதரெிலன 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் ககாருகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 8, 2020) – இன்லறய நகர் மன்ற கூட்டத்தின்கபாது, உள்ளூர் சுகாதாரப் 

பராமாிப்பு ெழங்குபெர்களின் எண்ணிக்லகலய அதிகாிப்பதில் உதவுெதற்காக ஒரு குறிப்பாலணக்கு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர மன்றக் குழு ஒப்புதல் அளித்தது; அயல்நாட்டில் பயிற்சி வபற்ற மருத்துெர்கள் இந்த 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெல் காைத்தில், களத்தில் இறங்கி கெலை வசய்ெதற்காக, 

அெர்களுலடய கெண்டுககாளின் கபாில்  அெர்களுக்கு ஆதரெளிப்பதன் மூைம் இந்த அதிகாிப்பு 

வசய்யப்படைாம். 

 

பிரகதச அரசுக்கு கமயர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் மற்றும் கவுன்சிைர் வெர்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ் ஆகிகயார் 

எழுதிய கடிதத்திற்கு நகர் மன்றம் ஆகமாதிப்பு வசய்தது. இந்த நகர் மன்றத்தின் பிகரரலணலய 

ஒன்ட்கடாிகயா முழுெதிலுமாக இருக்கும் நகராட்சிகளுக்கும் கபரூராட்சிகளுக்கும் அனுப்பி,  அந்தந்த 

உள்ளூர் ஆட்சியலமப்பிலிருந்து, இது கபான்ற கெண்டுககாளுடன் கூடிய தங்கள் வசாந்த கடிதங்கலள 

ஒன்ட்கடாிகயா பிரகதச சுகாதார அலமச்சருக்கும் ஒன் ட்கடாிகயாெின் பிரதமருக்கும் அனுப்பி 

லெப்பதற்காக பகிர்ந்துவகாள்ளப்பட்டது.     

   

அரசுப்பணியாளர்களுடன் களத்தில் முன் நின்று கெலை வசய்ெதர்காக திறலம மிக்கெர்களுக்கும் 

உதவுகின்ற தனது புதிய ஆன்லைன்  ெழிமுலற பற்றிய ஒன்ட்கடாிகயா அரசின் கநற்லறய 

அறிெிப்பிலன நகர் மன்றம் ெரகெற்கிறது; கூடகெ  ககாெிட் -19  (COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு 

எதிராக இது ஒரு முக்கியமான நடெடிக்லக எனவும் அங்கீகாிக்கிறது.  

 

மார்ச் 24 ஆம் கததியன்று, நகர் மன்றத்தின் கைந்தாகைாசிப்பின் கபாிலும், நகாின் அெசரகாை 

கமைாண்லமக் குழுெின் பாிந்துலரயின் கபாிலும்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஒரு அெசர நிலைலய கமயர் 

கபட்ாிக் ப்ரவுன் பிரகடனம் வசய்தார்; இது நகாின் அெசரகாை கமைாண்லம திட்டத்திற்கு ஏற்ப 

வசய்யப்பட்டது. அப்கபாதிலிருந்து , இந்த நகரத்தின் நிர்ொகமானது சமுதாய மக்களின் ஆகராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பிலனக் காப்பதற்காக முன்வனப்கபாதுமில்ைாத மற்றும் ெிலரொன நடெடிக்லககலள 

எடுத்து ெருகிறது. 

 

Links 

• மார்ச் 24, 2020 – ககாெிட் – 19  வதாற்று பரெலுக்கு எதிராக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் அெசர நிலைலய 

பிரகடனம் வசய்திருக்கிறது (March 24, 2020 – City of Brampton declares State of Emergency in 

response to COVID-19) 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722


 

 

• ஏப்ரல் 7, ககாெிட் -19 வதாற்று பரெலுக்கு எதிர்ச்வசயைாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் புதுப்பித்த 

தகெல்கள் (April 7, 2020 – City of Brampton update on response to COVID-19) 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ ப்ராம்ப்ட்டன் நகாிலும் பிரகதசம் முழுெதிலுமாகவும் அயல்நாட்டுக் கல்ெிகற்ற ஆயிரக்கணக்கான 

மருத்துெர்களும் வசெிலியர்களும் உள்ளார்கள்; இெர்கள் எல்கைாருகம ககாெிட் -19 வதாற்றுப்பரெலின் 

காரணமான அெசர நிலையில், களத்தில் இறங்கி ஆதரெளிக்க தயாராக உள்ளார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் 

வதாற்று உறுதி வசய்யப்பட்டெர்களின் எண்ணிக்லக கூடிக்வகாண்கட கபாெதால்,  இந்த மக்களின் 

திறலமலய நாம் உபகயாகிக்காமல் ெிட  முடியாது – இது உயிர்கலளக் காக்கும் ெிெயமல்ைொ!.” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரம் 

 

"இந்த பணிக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முன்னணி தலைலம ஏற்றுள்ளது. இப்கபாது நாங்கள் 

ஒன்ட்கடாிகயாெில் இருக்கும் பிற நகரங்கள் மற்றும் மாநகரங்கலளயும் எங்களுடன் கசர 

அலழக்கிகறாம். இந்த உைகளாெிய வதாற்றுப் பரெலை எதிர்த்து கபாராடுெதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் 

எங்கலளச் சந்திக்கின்ற சுகாதாரப் பராமாிப்பு  வதாழில்தலகலமயாளர்கள் பாராட்டுக்குாியெர்கள், 

ஆனால் அெர்களுக்கு நம்முலடய உதெி கதலெ. தகுதி ொய்ந்த, அயல்நாட்டில் பயிற்சி வபற்ற 

மருத்துெர்கள்  ஓரம் கட்டப்படாமல் முன்னணியில் கசர்க்கப்பட்டு பணியாற்ற அனுமதிப்பதன் மூை இந்த 

களப்பணியாளர்களுக்கு  கெண்டிய ஆதரலெ நாம் வகாடுக்க கெண்டும்." 

- வெர்வமய்ன் ெில்லியம்ஸ், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள்7 & 8 , 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 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. 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

https://youtu.be/yZC_FPN7Wak
https://youtu.be/yZC_FPN7Wak
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

