
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

ககாெிட் 19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெலின் எதிவராலியாக கனடா நாட்டின் 

முதலாெது வகால்லலப்புற கதாட்டம் அலைக்கும் திட்டம் பற்றி ப்ராம்ட்டன் 

ைாநகர நிர்ொகம் அறிெித்துள்ளது   

 

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (April 16, 2020) – கநற்லறய தினம், ப்ராம்ப்ட்டன் ைாநகர நிர்ொகம் 

வகால்லலப்புற கதாட்டம் அலைக்கும் திட்டம் ஒன்லறத் துெக்கியது; இது நைது நகாின் உணவுப் 

பாதுகாப்புக்கு ஆதரெளிக்க உதவும் ெலகயிலான சுற்றுச்சூழலலப் கபாற்றுகின்ற  புதிய ஒரு 

முலனப்பாகும்; ககாெிட் 19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெல் அெசர நிலலயின்கபாது. 

குடியிருபுொசிகள் தங்கள் வீடுகளில் வசயல்பாட்டுடன் இருப்பலத இது ஊக்குெிக்கும்.  ககாெிட் 

19 (COVID-19) வதாற்றுப்பரெல் எதிவராலியாக, குடியிருப்புொசிகள் தங்கள் வசாந்த கதாட்டம் 

ெளர்ப்பதற்கு ஆதரெளிக்கும் ெிதைாக, நகரம் முழுலைக்குைான முலனப்லப கனடா 

நாட்டிகலகய முதன் முதலாக முன்வனடுத்தது  ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ைட்டுகையாகும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் வகால்லலப்புற கதாட்டம் அலைக்கும் இந்தப் புதிய திட்டத்திற்கான 

கூட்டத்திற்கு  நகாின் பூங்கா பராைாிப்பு ைற்றும் காடு ெளர்ப்பு பிாிவுடன் கசர்ந்து, நகாின் 

ொர்டுகள் 2 ைற்றும் 6 க்கான கவுன்சிலராகிய டக் ெில்லன்ஸ்  (Doug  Whillans) தலலலை 

ெகித்தார்; ைற்றும் கதலெக்ககற்ப சமுதாய உறுப்பினர்களும் கசர்த்துவகாள்ளப்பட்ட்னர்.  

 

உடல்ாீதியான சமூக ெிலகல் பழக்கத்தில் இருக்கும்கபாது,  குடியிருப்புொசிகள் தங்கள் 

வீட்டிலிருந்தபடிகய தங்கள் ெசதிக்கு, கீலரகள், காய்கறிகள் ெளர்த்து உள்ளூர் உணவு 

ெங்கிகளுக்கு ைற்றும் சமுதாய வதாண்டு நிறுெனங்களுக்கு இலெசைாக வகாடுக்கலாம். 

உண்லையான கதலெ இருப்பெர்களுக்கு உணவு வகாடுப்பலத உறுதி வசய்ய, உணவு ெங்கிகள் 

ைற்றும் நிறுெனங்களுக்கு ஒரு படிெம் வகாடுத்து பூர்த்தி வசய்து வகாடுப்பதற்காக ெழங்கப்படும்.  

 

இந்த முலனப்பானது, கையர் அெர்களின் சமுதாய ஆதரவுக்கான பணிப்பலட கெனம் 

வசலுத்துகின்ற உணவுப் பாதுகாப்புக்கு துலணபுாிெதுடன், ஒரு பசுலை நகரைாககெ நிலலத்து 

இருக்கச்வசய்யும் முயற்சிலய ைறு உறுதி வசய்கிறது.  

 

 



 

 

 

இந்தப் புதிய வகால்லலப்புற கதாட்டம் அலைக்கும் திட்டம் மூலைாக குடியிருப்புொசிகள் தங்கள் 

வீட்டிகலகய வதாடர்ந்து தங்கிெிடுெதுடன் வசயல்பாட்டுடனும் இருப்பார்கள்; இது ஏற்வகனகெ 

இருக்கும் சமுதாய  கதாட்டம் அலைக்கும் திட்டத்தின் நீட்டிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டைாகும். 

 

இடுவபாருட்கலள (ைண் ைற்றும் ெிலதகலள) இலெசைாகப் வபறுெதற்கு  

BramptonGreenCity@brampton.ca   என்னும் ைின்னஞ்சலலத் வதாடர்பு வகாள்ளலாம். 

கதாட்டத்லத எப்படி பராைாிப்பது என்பது பற்றிய பயிற்சிகள் ைற்றும் சிறுகுறிப்புகலள எங்களது 

இந்த ெலலத்தளத்தில் காணலாம்: www.brampton.ca/parks. 

 

50 ஆெது ெருடாந்திர புெி தினம் (22, ஏப்ரல்) அனுசாிப்பதற்கு இன்னும் சில தினங்ககள 

இருப்பதால், நகர்ப்புற ெிெசாயத்திற்கு பங்களிக்கவும், சமுதாயத்திற்கக திருப்பி ெழங்கவும் 

ைற்றும் ப்ரம்ப்ட்டன் நகரத்லத இன்னும் ஆகராக்கியைானதாக ஆக்க, வநகிழ்ொக ஆக்க ைற்றும் 

சுற்றுச்சூழலல நிலலத்து இருக்க லெக்கவும், நைது குடியிருப்புொசிகளுக்கு இது அருலையான 

ஒரு சந்தர்ப்பைாகும். வீட்டில் இருந்தபடிகய பிெி தினத்லதக் வகாண்டாட இகதா சில வசயல் 

குறிப்புகள். 

 

நன்வகாலடகள் ெரகெற்கப்படுகின்றன 

 

கதாட்டம் அலைப்பதற்கான ைண், காய்கறி நாற்றுக்கள், ைற்றும் ெிலதகலள ெிற்பலன வசய்யும் 

ஒரு வதாழிலல நீங்கள் வசய்கிறீர்கள், ைற்றும் இெற்லற நன்வகாலடயாக தருகிறீர்கள் என்றால் 

இந்த முகொிக்கு ைின்னஞ்சல் வசய்யவும்: BramptonGreenCity@brampton.ca. 

 

ககாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் இருக்கும்  நிலலலையில்  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் என்ன வசய்கிறது என்பது பற்றிய புதிய தகெல்களுக்கு ெருலக 

தரவும்: www.brampton.ca/COVID19.  

 

கூற்றுக்கள் 

“இந்த ைிகப்வபாிய அளெிலான வதாற்று பரெல் சையத்தில், நைது குடியிருப்புொசிகளுக்கும் 

சமுதாயத்தினருக்கும் ஆதரெளிப்பகத எங்கள் முன்னுாிலை வகாண்ட ெிஷயைாகும். நம்முலடய 

சமுதாய ஆதரவுக்கான பணிப்பலடயானது ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில்  உணவுப் பஞ்சத்திற்கு 

ஆட்படும் சமுதாயத்திற்கு அெசியைான உணொதாரம் ெழங்க கடினைாக உலழக்கிறது; 

இதற்கான பணியில் ஈடுபட்டு  புத்தம்புதிய ெிலளவபாருட்கலள தங்கள் வகால்லலப்புறத்தில் 

ெளர்ப்பதில், குடியிருப்புொசிகளுக்கு துலண நிற்க ெிரும்புகிறார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 
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குடியிருப்பு ொசிகளின் துலணயுடன், இந்த திட்டம் மூலம் 1,000 புதிய வகால்லலப்புற கதாட்டம் 

அலைப்பலதகய நாங்கள் குறியாக வகாண்டிருக்கிகறாம்.  நாம் அலனெரும் ஒன்றிலணந்து, 

வசயல்பாட்டுடன் இருந்தபடி நைது சமுதாயத்தின் வபருலைலய கபாற்றி ெளக்க முடியும்;  நைது 

உணவு ெங்கிகளில் ஏற்படும்  அழுத்தத்லத அகற்ற முடியும்.  .” 

- கபட்ாிக் ப்ரவுன், கையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நைது சமுதாய கதாட்டம் அலைக்கும் திட்டைானது, ைிகவும் வெற்றிகரைாக உள்ளது, கைலும் 

உடல் ாீதியான சமூக ெிலகல் பழக்கங்கள் காரணைாக, சமுதாயத் கதாட்டங்கலள முன்னர் 

கபாலகெ பராைாிக்க முடியாெிட்டாலும் கூட, இந்த திட்டத்லத நாங்கள் கநரடியாக 

குடியிருப்புொசிகளிடம் வகாண்டு ெருெது ைட்டுகை வபாருத்தைானது. இந்தத் திட்டைானது 

அலனத்து குடியிருப்புொசிகலளயும் கதாட்டம் அலைக்கும் பணியில் ஈடுபட ஊக்குெிக்கிறது;  

வீட்டில் தனிலையில் இருக்கும்கபாகத வெளிப்புறங்கலள அனுபெிக்கவும், சமூகத்தில் இருக்கும் 

நைது மூத்தகுடிைக்களுக்கும் கதலெ வகாண்டெர்களுக்கும் நைது கசலெகலள திருப்பிக் 

வகாடுப்பதற்கான ொய்ப்லபத் தருகிறது.” 

- டக் ெில்லன்ஸ், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 2 & 6, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ைலர்களின் நகரம் என்று நன்கு அறியப்படுகிறது, ைற்றும்  இந்த சொலான 

கநரத்தில்,  குடியிருப்பு ொசிகள் சுறுசுறுப்பாக இருப்பலத ஆதாிப்பதற்காக, நகர ஊழியர்கள்  

வகால்லலப்புற கதாட்டம் அலைக்கும்  திட்டத்லத  அெர்களுக்காக வசயல்படுத்த 

உறுதிபூண்டுள்ளனர்;  குடியிருப்புொசிகள்  தங்கள் வீட்டில் தங்கியிருக்கும்கபாகத , 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகலர ஒரு பசுலை நகரைாக ஆக்கலாம்; இதுகெ நகர் ைன்றத்தின் தாரக ைந்திரம் 

என்பதுடன், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் உணவு பாதுகாப்புக்கும் பங்களிப்பு வசய்யும். ” 

- கடெிட் கபர்ாிக், தலலலை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ைிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ைக்கலளயும் 70,000 

ெணிக அலைப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுைக்கலள ைனத்தில் லெத்கத 

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

வதாழில்நுட்பாீதியில் ைற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுலைப் பலடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிகறாம். பாதுகாப்பான, நிலலத்து நிற்கெல்ல ைற்றும் வெற்றிகரைான  ஆகராக்கியைிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலைப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாலதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிகறாம்.  Twitter, Facebook, ைற்றும்  Instagram 

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

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 

கைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

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

