
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக   

                   

தயாராக இருத்தலில் நாம் அனனெருமே ஒரு பங்காற்றுகிம ாம். 

‘அெசர நினைக்கான தயாராக இருத்தல் ொரம் மே 3-9, 2020’ அனுசாிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகம் அங்கீகாரம் அளிக்கி து 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மே 4, 2020) – மே 3 முதல் 9 ெனரயிைான நாட்கனளக் வகாண்ட ொரத்தில்,  ‘அெசர 

நினைக்கு தயாராக இருத்தல் ொரம்’ (EPW) அனுசாிக்க நகர நிர்ொகம் ஒப்புதல் அளிக்கி து. இந்த 

ெருடம் மகாெிட்- 19 (COVID-19) வதாற்று பரெனை கருத்தில் வகாண்டு, நாம் அனனெரும் 

முன்வனப்மபானதக் காட்டிலும்  இப்மபாது பாதுகாப்பாகவும் தயாராகவும் இருக்க ஒரு பங்காற்றுெது 

என்பது ேிகவும் முக்கியோனது என நகர நிர்ொகம் தனது குடியிருப்புொசிகளுக்கு நினனவூட்டுகி து. 

மகாெிட்-19 வதாற்று பரெலில் இருந்து, குடியிருப்புொசிகள் தங்கனளயும் தங்கள் சமுதாயத்தினனயும் 

பாதுகாத்துக்வகாள்ள தங்களுக்குத் தாங்கமள உதெிக்வகாள்கி ார்கள்; இதனன தங்கluக்கான தகெல் 

அ ிந்தபடி, உடல்ாீதியான சமூக இனடவெளினயப் மபணியபடி ேற்றும் பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் இன் 

ஆமைாசனனனயப் பின்பற் ியபடி வசய்து ெருகி ார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன் நகனர பாதுகாப்புடன் 

னெப்பதற்கான இந்த முயற்சிகனளத் வதாடர, நகர நிர்ொகம் உற்சாகேளிக்கி து. 

இந்தச் சேயத்தில் தங்களின் திட்டேிடுதனை நனடமுன க்கு வகாண்டுெருகின்  அெசர நினை 

மேைாண்னேக் குழு ேற்றும் சமுதாய பங்மகற்பாளர்களுக்கு நகர நிர்ொகம் தனது நன் ினய 

வதாிெித்துக்வகாள்கி து; மகாெிட் -19 (COVID-19) அெசர நினைக் காைத்தில் நேது சமுதாயத்தின் 

பாதுகாப்பினன பத்திரப்படுத்த,  ஒன் ாகச் மசர்ந்து பணியாற் ியனேக்காக நன் ி பாராட்டுகி து. 

EPW (அெசர நினைக்கு தயாராக இருத்தல் ொரம்)  என்பது  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அெசர நினைக்கு 

தயாராக இருத்தலுக்கான ெழிகாட்டி (Brampton’s Emergency Preparedness Guide) னய 

ேீள்பார்னெயிட்டு, ொனினையின் எல்னை ேீ ிய நினை, வெள்ளம் ேற்றும் ேின்சார தட்டுப்பாடு 

உள்ளிட்ட அனனத்து ெிதோன சாத்தியோன அெசர நினைகளுக்கு தயார்ப்படுத்திக்வகாள்ளவும் 

ஒவ்வொரு ெருடமும், ஒரு நினனவூட்டல் வகாடுக்கும் ஒரு சேயோகும். மேலும் வதாிந்து வகாள்ள ெருனக 

தரவும்: www.brampton.ca/prepared. 

அ ிஞர் கூற்றுக்கள் 

“மகாெிட் 19 (COVID-19) வதாற்று பரெனை எதிர்வகாண்டு, நேது சமுதாயத்தின் உடல் ஆமராக்கியம் 

ேற்றும் பாதுகாப்பினன உறுதி வசய்ெதற்காக, நேது அலுெைர்கள் வகாண்ட முழு குழுவும், நேது கூட்டு 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbeRQdrogRdcHbodzsNIxeWwqmwBYBF-2BWE7nlHt-2BC7JNAWp5DAHO9aGg4FBbLeBILCKw-3D-3DpylS_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpURURxrnekMocajkw4GtswDCoRi2RIYlKbajoyYGb-2FUIT8FKJ8V2shh6grVksPpHJRqgT4hYSaSVLylBA5vAsqBiQjuIyf6m1uAgSoQhzoavLEUVNfXvRZmckq-2B9XHzdFEyrA3WT4jgWDUoOD4PWJYizj6ExeQ9cTDYpnTyRvyt8cMc-2Fj4lA11Xi-2BlQNO0fwk3w7832hWAJ4donlZ6WjoImNKFRD6OfAWEECfL08b6Z84wYqyhMg2FmK-2BW5dGIQpM-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C0661bfaf16a24f90862908d7f05bbfa2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637242150054420950&sdata=NJUodTYYdO2ndRgbEd6Src9QpzfPiTqHx%2BS5W1UPvAg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBOfPYNN1GkeuFQyJzgGiHPruYYx0Y6T-2B8MZblObytbeRQdrogRdcHbodzsNIxeWwqmwBYBF-2BWE7nlHt-2BC7JNAWp5DAHO9aGg4FBbLeBILCKw-3D-3DpylS_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpURURxrnekMocajkw4GtswDCoRi2RIYlKbajoyYGb-2FUIT8FKJ8V2shh6grVksPpHJRqgT4hYSaSVLylBA5vAsqBiQjuIyf6m1uAgSoQhzoavLEUVNfXvRZmckq-2B9XHzdFEyrA3WT4jgWDUoOD4PWJYizj6ExeQ9cTDYpnTyRvyt8cMc-2Fj4lA11Xi-2BlQNO0fwk3w7832hWAJ4donlZ6WjoImNKFRD6OfAWEECfL08b6Z84wYqyhMg2FmK-2BW5dGIQpM-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C0661bfaf16a24f90862908d7f05bbfa2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637242150054420950&sdata=NJUodTYYdO2ndRgbEd6Src9QpzfPiTqHx%2BS5W1UPvAg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hhZTvW8-2Bth47MHXxAzHs-2B-2FSgem7f3OPwlofMh1IONRJlQfa_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpURURxrnekMocajkw4GtswDCoRi2RIYlKbajoyYGb-2FUIT8FKJ8V2shh6grVksPpHJRqgT4hYSaSVLylBA5vAsqBiQjuIyf6m1uAgSoQhzoapyzp58TLBBnq-2FSPPdKAPGhua2tbjR-2F4P4aAnm7jOilbfUrTzzL27Z55CfasifkxGt-2BTBtqE3-2BWQ-2FxXVnCLfpB9Moe0VlH70rShC9xQgphnTo9FcyC91FoPft71ugslWTug4yor1nBV7MSH23LJgwtY-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C0661bfaf16a24f90862908d7f05bbfa2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637242150054430942&sdata=uJ%2F%2FccPREDdBgrgd8MrJoaLnJVADHQCGMkP1b%2FoEh%2Fg%3D&reserved=0


 

 

பங்மகற்பாளர்களும் இனணந்து மசார்ெில்ைாேல் பணியாற் ி ெருகி ார்கள். ஒவ்வொருெருக்கும் தகெல் 

வதாிெிப்பது ேற்றும் அெர்களுக்கு வசெிசாய்ப்பனத உறுதி வசய்ெது என்பது சாோனியோன ஒரு காாியம் 

கினடயாது. நாம் அனனெருமே மகாெிட் 19 (COVID-19) வதாற்று பரெனை எதிர்த்து மபாராட ஒன் ாக 

பணியாற் ி ெருகிம ாம் என்பனத உறுதி வசய்ெதில் ப்ராம்ப்ட்டன் அெசர நினை மேைாண்னே 

அலுெைகம் ேற்றும் பீல் பகுதியின் அெசர நினை மேைாண்னே அலுெைர்களின் முயற்சிகனள நான் 

பாராட்ட ெிரும்புகிம ன்”.” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன்,மேயர்,ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

“மகாெிட்- 19 (COVID-19) வதாற்று பரெனை எதிர்த்து மபாராடுெதில் நம் அனனெருக்குமே ஒரு பங்கு 

இருக்கி து. உடல்ாீதியான சமூக இனடவெளி ெிடுதனைப் பழக்கப்படுத்துெது, ேற்றும் இந்தக் கிருேியின் 

பரெனைத் தடுப்பதில் உதவுெது ஆகியெற் ில் தங்கள் பங்கினன ஆற் ியதற்காக நேது 

குடியிருப்புொசிகளுக்கு நன் ி கூ ிக்வகாள்கிம ன்..” 

- வராவீனா சான்ட்மடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தனைெர், சமுதாய மசனெகள் குழு, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“மகாெிட்- 19 (COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான நேது இனடெிடாத எதிர்ச்வசயைானது நம்முடன் 

ஒன்று மசர்ந்து பணியாற்றும் கூட்டாளிகள் ேற்றும் நேது பணியாளர்களின் தயார் நினை ேற்றும் அதனன 

பிரமயாகித்தல் ஆகியெற் ின் பயமனயாகும். அெசர காை நடெடிக்னககள் ேற்றும் நடப்பில் இருக்கின்  

தயார் நினை ேற்றும் அ ிவுறுத்தல் வசயல்பாடுகள் ஆகியெற் ில் வதாடங்கி, நேது சமுதாயத்தில் எந்த 

ஒரு அெசர நினைனயயும் பயேின் ி எதிர்வகாள்ெதற்கான அனனத்து அம்சங்களும் உாிய இடம் ேற்றும் 

காைத்தில் இருப்பனத ப்ராம்ப்ட்டன் அெசர நினை மேைாண்னே அலுெைகம் உறுதி வசய்கி து..” 

- வெஃப் பவ்ேன், நகர கவுன்சிைர் ொர்டுகள் 3 & 4; உறுப்பினர், ப்ராம்ப்ட்டன்  அெசரநினை 

மேைாண்னேக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டக் குழு, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  

“மகாெிட்- 19 (COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு எதிரான நிெோன நினைகளுக்கு நேது குழு எதிர்ச்வசயல் 

புாிெதால், ேற்வ ந்த சேயத்னத ெிடவும் இந்த அெசர நினைக்கு ’தயாராதல் ொரம்’ என்பது 

தனித்துெோனது.  நேது அெசரநினை மேைாண்னேக் குழுெினருக்கு, அெர்களின் வதாடர்ச்சியான 

திட்டேிடல் ேற்றும் ஒருங்கினணக்கப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு நன் ிகள்; மேலும் எங்களுடன் இனணந்து 

இந்தக் கிருேினய எதிர்த்து மபாராடுெதில் குடியிருப்புொசிகள் ேற்றும் ெணிகர்கள்  ஆகிமயார் 

வகாண்டிருந்த கடனேயுணர்வுக்கு நன் ி பாராட்டுகிம ாம்; நாங்கள் எதிர்காைத்னத மநாக்கியபடி 

திட்டேிடவும் நகரத்னத ேீண்டும் வசயல்படனெக்கவும் எதிர்பார்த்துக்வகாண்டிருக்கிம ாம். நேது 

சமுதாயத்தினாின் பாதுகாப்பு ேற்றும் சகிக்கும்தன்னேனய உறுதிவசய்யு முகோக எதற்கும் தயாராக 

இருந்து, உடல் ஆமராக்கியம் ேற்றும் அெசரநினை வதாழில்தனகனேயாளர்களின் ஆமைாசனனனய 

வதாடர்ந்து பின்பற் க் மகட்டுக்வகாள்கிம ாம்.” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தனைனே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் ேிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன் ான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 650,000 ேக்கனளயும் 70,000 

ெணிக அனேப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கி து. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுேக்கனள ேனத்தில் னெத்மத 

வசய்கின்ம ாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின் னர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிம ாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் ேற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுனேப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிம ாம். பாதுகாப்பான, நினைத்து நிற்கெல்ை ேற்றும் வெற் ிகரோன  ஆமராக்கியேிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனேப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிம ாம்.  Twitter, Facebook, ேற்றும்  Instagram ஆகியெற் ில் 

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

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு 

மோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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