
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

ெசதியமைப்பு கட்டிடங்கமள பாதுகாப்பாக ைீண்டும் திறப்பது, ைற்றும் நகாின் 

சசமெகமள ைீண்டும் ஆரம்பிப்பது பற்றிய படிப்படியான திட்டத்திற்காக 

சையாின் பணியாற்றும் குழு-மெ நகர நிர்ொகம்  அறிமுகம் வசய்கிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 22, 2020) – சமுதாயத்தின் சுகாதாரம் ைற்றும் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுாிமை 

வகாடுப்பமத வதாடரும் செமளயிசேசய நகாின் ெசதியமைப்புக் கட்டிடங்கமள ஒரு ெழியாக ைீண்டும் 

திறப்பதற்கும் ைற்றும்  பாதிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் ைற்றும் சசமெகமள படிப்படியாக ைறுபடி 

துெக்குெதற்குைான வசய்முமறமய, சையாின் பணியாற்றும் குழுொனது ெிாிொக திட்டைிடும் என்று 

நகாின் நிர்ொகம் அறிெித்திருக்கிறது. 

பிராந்திய கவுன்சிேர் ைார்ட்டின் வைவடய்சராஸ் அெர்களால் ெழிநடத்தப்பட்டு, ைற்றும்  ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர அெசர காே சைோண்மை அலுெேகத்துடன் இமணந்து,  நகாின் ெசதியமைப்புக் கட்டிடங்கமள 

ைீண்டும் பாதுகாப்பான ைற்றும் படிப்படியான முமறயில் ைறுபடி திறப்பது பற்றி  இந்தக் குழுொனது 

கெனம் வசலுத்தும். படிப்படியாக பணிகமளத் திரும்பத் துெக்கும் சபாது, சிறப்பியல்பு வகாண்ட 

சகாெிட்-19 பணிப்பமடகளுக்கு இந்தக் குழு அதற்கான வசய்முமறகமளப் பற்றிய ஆசோசமனகமள 

ெழங்கும்;  இதனால் குடியிருப்புொசிகள், ெணிகர்கள் ைற்றும் பணியாளர்கள் ஆகிசயார் தங்களுக்கு 

கிமடத்துெரும் ஆதரெிமன வதாடர்ந்து வபறுொர்கள். இந்தக் குழுொனது பங்குவபறுசொர் தரும் 

ஆசோசமனகமள, அரசின் பே ைட்டங்கள், ெிமளயாட்டு ைற்றும் கமேகள் பயன்பாட்டாளர் குழுக்கள், 

ைற்றும் குடியிருப்சபார் சங்கங்கள் ஆகிசயாருக்கு அெர்களின் பாதுகாப்பு சதமெகள் ெிரும்பத்தக்க 

முடிவுகமள அமடய, ஒரு  ெழிகாட்டுதோக இருக்கும். 

பீல் பிராந்தியத்திற்கான ைனிதெள சசமெகளின் தமேெராக இருக்கின்ற கவுன்சிேர் வைவடய்சராஸ், 

ைற்றும் இந்தப்பணியாற்றும் குழு, ஆகிசயார்  பீல் பப்ளிக் வெல்த், ஒன்ட்சடாிசயா பிரசதச  ைற்றும் 

கனடா நாட்டின் அரசுகளின் ஆசோசமனயின் சபாில்  நகாில் இருக்கின்ற சையாின் நான்கு 

பணிப்பமடகளுடன் கூட்டிமணந்து வசயல்படுொர்கள். நகாின் சசமெகள், சுகாதார அதிகாாிகளினால் 

அறிவுறுத்துகிறபடி, சசமெகளுக்கு அெசியைான ைாற்றங்கள், ைற்றும் நகாில் ெணிகம் புாிெதற்கான புது 

ெழிகள் ஆகியெற்றுக்காக, குடியிருப்புொசிகள் ைற்றும் ெணிகர்களிடம் இருந்து வபற்ற சயாசமனகமள  

சையர் ெசம் இந்தக் குழு அளிக்கும்.    அரசின் பிற ைட்டங்களில் இருந்து நிதி கிமடக்கெிருக்கும் 

சந்தர்ப்பங்களின் பே தரப்புக்கமளயும்கூட இந்தக் குழு சதடி ஆராயும்; இது நகாில் சகாெிட்-19 க்கு 

எதிரான இயக்க வசயல்களில் ஏற்படும் தாக்கங்கமளக் குமறக்க உதவும்.  

இந்த ெிபரங்கள் ைற்றும் ஆசோசமனகள் சையருடன் பகிர்ந்துவகாள்ளப்பட்டு, எதிர்காேத்தில் ஒரு 

நாளில் நகர் ைன்றத்தினால் பாிசீலிக்கப்படும். 

ைார்ச் 16 ொக்கில், நகாின் அரங்கம் உள்பட, நகாின் ெசதியமைப்புக் கட்டிடங்கமள நகாின் நிர்ொகம் 

அமடத்து ெிட்டது ைற்றும் சிே நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ைற்றும் நிகழ்ச்சிகமள ரத்து வசய்துெிட்டது. ைார்ச் 

24 ஆம் சததியன்று ஒருஅெசர நிமேமய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் அறிெித்தது. அப்சபாதிலிருந்து, 

சைற்வகாண்டு வசய்த அமடப்புக்கள் ைற்றும் ரத்து வசய்யப்பட்ட நகாின் திட்ட நிகழ்ச்சிகள் ஜூமே 2 



 

 

ஆம் சததி ெமர அைலில் இருக்கும்.  இந்த சையங்களில் நகாின் ெசதியமைப்புக் கட்டிடங்கள் 

அமடக்கப்பட்சட இருக்கும். 

ைிக சைீபத்திய தகெல்கள் ைற்றும் அடிக்கடி சகட்கப்படும் சகள்ெிகளுக்கு  (FAQs), ெருமக 

புாியவும்: www.brampton.ca/COVID19. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“இந்த ொர ஆரம்பத்தில் வசய்யப்பட்ட இப்பிரசதசத்தின் அறிெிப்பானது  நம்பிக்மகயின் ஒரு 

அறிகுறியாகும் ைற்றும் போின் அயராத உமழப்பின் சபாில் ஆனதாகும். எைது சமுதாயத்தின் கூட்டான 

வசயல்பாட்டினால் நான் உற்சாகப்படுத்தப்பட்சடன், என்றாலும், இந்த வதாற்றுக்கிருைிக்கு எதிரான 

நைது சபாாில் நாம் இன்னும் அதிக தூரம் வசல்ே செண்டியிருக்கிறது.  நைது நகரம் ஒரு அெசர நிமேயில் 

இருந்து ைீண்டும் நகமரத் திறந்துெிடுெதற்கு  நாம் கெனம் குெிக்மகயில், நைக்கு முன்னுாிமை வகாண்ட 

ெிஷயைாக இருப்பது நைது சமுதாயத்தின் சுகாதாரம் ைற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியமெசய ஆகும். இதற்கு 

பிரதியாக நாம் அமனெரும் ஆற்றுெதற்கான  ஒரு கடமை இருக்கிறது; நைது குடியிருப்பு ொசிகள் 

அமனெரும் உடல்ாீதியாக சமூக இமடவெளி ெிடுதமே ஒரு பழக்கைாக கருதி வதாடர்ந்து வசய்ய 

செண்டும் எனவும் பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் இன் அறிவுமரகமளப் பின்பற்ற செண்டும் எனவும் நான் 

நிமனவுபடுத்துகிசறன்.” 

- சபட்ாிக் ப்ரவுன், சையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்கள் ைற்றும் ெணிகர்கள் கடின உமழப்பாளிகள், ைற்றும் ெமளந்து 

வகாடுக்கக் கூடியெர்கள். நாம் அமனெரும் ஒன்றாக இமணந்து, குடியிருப்புொசிகள் சார்ந்திருக்கின்ற 

முக்கியைான சசமெகமள ெழங்குகிற சிட்டி ொமே ைீண்டும் திறப்பதற்கான ஒரு பாமதமய 

அமைக்கோம்; அசத சநரத்தில் அமத பாதுகாப்பாகவும் ைற்றும் படிப்படியான முமறயிலும் வசய்சொம்.  

சையாின் ஆசோசமன ெழங்கும் குழுொனது, பணிப்பமடகளால் ெழங்கப்பட்ட ஆதரமெத் வதாடர்ந்து 

ெழங்குெமத உறுதிவசய்கின்ற ெமகயிோன ஆசோசமனமய ெழங்கும்; சைலும் எங்கள் அன்றாட 

ொழ்க்மகக்கு ஆதரெளிக்கின்ற  ெமகயில்,  நகரம் ெழங்கும் பேதரப்பட்ட சசமெகமள  ைீண்டும் 

துெங்குெதற்கான நமடமுமறக்சகற்ற அணுகுமுமறமயயும் ெழங்கும்.”  

- ைார்ட்டின் வைவடய்சராஸ், பிராந்திய கவுன்சிேர், ொர்டுகள் 3 & 4 

“நகரத்மத ைீண்டும் திறப்பதற்கு ஒரு கெனம் நிமறந்த திட்டம் சதமெ; இதில் பே கூறுகளுக்கு 

காரணிகளாக இருக்கும் ைற்றும் நைது சுகாதார நிபுணர்களின் ஆசோசமன முன்னுாிமை வகாண்டதாக 

இருக்கும். இந்த பணிக்குழுமெ இப்சபாது நிமேநாட்டுெது என்பது, எங்கள் அணுகுமுமறமய 

சிந்தமனயுடன் ெளர்த்துக் வகாள்ள சதமெயான சநரத்மத எங்கள் குழுவுக்கு ெழங்கும் ைற்றும் அவ்ொறு 

வசய்ெது பாதுகாப்பாக இருக்கும்சபாது, ெசதியமைப்புக் கட்டிடங்கமள ைீண்டும் திறக்கவும் ெணிக 

ைற்றும் திட்ட நிகழ்ச்சிகமள ைீண்டும் வதாடங்கவும் நாங்கள் முழுமையாக தயாராக உள்சளாம்.” 

- சடெிட் சபர்ாிக், தமேமை நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

http://www.brampton.ca/COVID19
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ஊடக வதாடர்பு 

சைானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிமணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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