
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

 

      

100 நாட்கள் ஆகிவிட்டன: நகரில் ககாவிட ்-19 (COVID-19) த ாற்று 

பரவல் பற்றிய புது தெய்திகள்  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மே 6, 2020) – மகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெலுக்கு எதிர்ச்வெயலாக 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் தனது  அெெர நிலல இயக்க வெயல்பாடுகள் லேயத்தின் முதலாெது 

கூட்டத்லத நடத்தி இன்றுடன் 100 ஆெது நாள் ஆகிெிட்டது. 
  

ோர்ச் ோதத்தில் நிலலலே மோெேலடந்ததால், நகர ெமுதாயத்தினாின் உடல் ஆமராக்கியம் ேற்றும் 

பாதுகாப்பிலனக் காக்க உதவும் வபாருட்டு, நகர நிர்ொகம் ெில குறிப்பிடத்தக்க நடெடிக்லககலள 

எடுத்தது; இதில் ெெதியலேபுக் கட்டிடங்கலள மூடுதல், நிகழ்ச்ெிகலள ரத்து வெய்தல், ேற்றும் ஒரு அெெர 

நிலலலய பிரகடனம் வெய்தல் ஆகியலெ அடக்கம். 
  

இந்த வதாற்றுக் கிருேியினால் நகாின் ெமுதாயத்தினர் ேற்றும் வபாருளாதாரத்தின் ேீது பாழாக்க ெல்ல 

பாதிப்புக்கள் எலெ என இனம் கண்டதினால்,  நகாின் மேயர் அெர்களும் கவுன்ெிலர்களும் இலைந்து 

இந்த நான்கு தனித்தனி பைிப்பலடகலளயும் மதலெ வகாள்மொருக்கான ஆதரெளிக்கின்ற 

நிகழ்ச்ெித்திட்டத்திலனயும்  உருொக்கி அறிெித்தார்கள்: மேயாின் மகாெிட்-19 (COVID-19) 

வபாருளாதார ஆதரவு,ெமுதாய ஆதரவு, மூத்த குடிேக்களுக்கான ஆதரவு, ஆதரவு தரும் இலளஞர் 

பைிப்பலடகள் ேற்றும்  வகால்லலப்புற வீட்டுத் மதாட்டம் அலேக்கும் திட்டம். 

  

உள்ளூாில் பங்கு ெகிக்கும் கூட்டாளிகள், தன்னார்ெலர்கள் ேற்றும் ெைிகர்கள் ஆதரவுடன் நகாில் 

இருக்கின்ற ஆயிரக்கைக்காமனாருக்கு இந்த பைிப்பலடகள் மபராதரவு தந்திருக்கின்றன. 
 

முக்கியாம்ெங்கள் 

வகால்லலப்புற வீட்டுத் மதாட்டம் அலேக்கும் திட்டம் 

• இந்த்த் திட்டத்தில் மெருெதற்காக நாளது மததி ெலர 11,000 க்கும் மேலான மெண்டுமகாள்கள்  

வபறப்பட்டுள்ளன (சுோராக 5,000 குடியிருப்பு ொெிகள் காத்திருப்பு பட்டியலில் இருக்கின்றனர்). 

இந்த திட்டத்திற்கான பங்மகற்பாளர் அளவு எட்டப்பட்டுெிட்டது. 

வபாருளாதார ஆதரவு பைிப்பலட 

https://letsconnect.brampton.ca/general/news_feed/april-16-city-of-brampton-announces-first-citywide-backyard-garden-program-in-canada-in-response-to-covid-19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718


 

 

• இதன் மூலம் 5,000 க்கு மேற்பட்ட ெைிகர்களுக்கு இவ்ொறான ஆதரவு தரப்பட்டுள்ளது: 

ஒருெருக்கு ஒருெர் என்ற ெலகயிலான ஆதரவு,  ஆமலாெலன ேற்றும் நிகழ்மநர கருந்தரங்குகள் 

ேற்றும் பயிற்ெி. மகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் சூழலலச் ெந்திப்பதற்கான இயக்க 

வெயல்பாடுகளில் உதவுதல், ெட்டங்கலளப் புாிந்து வகாள்ளுதல், ெைிகங்கள் தங்கள் 

வெயல்பாடுகலள மேற்வகாள்ெதற்காக கூடுதல் உற்பத்தி ெிாிொக்கம் வெய்ய லெத்தல்.  

• அெரெர் இடத்தில் இருந்தபடிமய, வதாலலமபெி (வடலி டவுன் ஹால்) ெழியாக நூற்றுக் 

கைக்காமனார் ஒமர ெேயத்தில் மகாெிட்-19 (COVID-19 ) வதாற்று பரெல் காரைோன 

பாதிப்புக்கள் ேற்றும் ொத்தியோன தீர்வுகள் பற்றி கலந்தாமலாெிக்க கிட்டத்திட்ட 900 ெிறு 

ெைிகர்கலள ஈடுபடுத்துதல் . 

• கலலஞர்களுக்கு  ஆதரெளிக்கும் ெிதோக குடியிருப்புொெிகளுக்கு மநரடியாக நடத்தப்பட்டுெந்த 

மகளிக்லக ொர்ந்த கலல ேற்றும் கலாச்ொர நிகழ்ச்ெிகலள, ஆன்லலன் ெழியாக வதாடர்ந்து 

ெழங்கியபடிமய இருத்தல் . 

மூத்த குடிேக்களுக்கு ஆதரெளிப்பதற்கான பைிப்பலட 

• தகெல்கள் ேற்றும் வபாருட்கள் மெண்டி வெய்யப்பட்ட 280 மெண்டுமகாள்களுக்கு வெெிொய்த்து 

113 தடலெகளில் ேளிலகப்வபாருட்கள் வகாண்டு மெர்க்கப்பட்டன. 

• நகர நிர்ொகம் அளிக்கின்ற ஆதரவுகள் ேற்றும் நிகழ்ச்ெிகள் பற்றிய தகெல்கலள ெழங்குெதற்காக 

35 ெமுதாய அலேப்புக்களுடன் மெர்ந்து வெயல்படுத்தப்பட்டன. 

• ெயதான முதுேக்கள் வெயல்பாட்டுடன் இயங்குெலத 

உற்ொகப்படுத்துெதற்காக மூத்தகுடிேக்களுக்கான டிஜிட்டல் கஃமப ஒன்று உருொக்கப்பட்டது 

ேற்றும் இதற்காகமெ, இரண்டு வதாலலமபெி ெழி கூட்டு ோநாடுகளும் (வடலி டவுன் ஹால்) 

ஆகியலெயும் நடத்தப்பட்டன.  

• உள்ளூர் ேளிலகக் கலடக்காரர்களுடன் கூட்டு லெக்கப்பட்டது: மலாங்மகாஸ் ( Longo’s), 

இந்தியா பஜார் ப்பிக்ஸ் அண்ட் ஃமபார்ட்டிமனாஸ் (India Bazaar Fresh Piks and Fortinos); 

தங்களுக்கு என்ன  மெண்டும் என்லற ஆலைலய ஆன்லலன் ெழியாக வெய்ய முடியாத மூத்த 

குடிேக்களுக்கு, பைம் வெலுத்துெதற்கான ஒரு தனி கார்டு உருொக்கப்பட்டது. 

ெமூக ஆதரவுக்கான பைிப்பலட 

• உைவு ெினிமயாகிக்கின்ற பின்ெரும் நான்கு நிறுெனங்களுடன் கூட்டு மெர்ந்து அெெர கால 

உைவு ெினிமயாகிக்கும் திட்டம் ஒன்று உருொக்கப்பட்டது : ாீவஜவனமரஷன் (Regeneration), 

க்லனட்ஸ் மடபிள் (Knights Table), கால்ஸா எய்ட் (Khalsa Aid) ேற்றும் யுலனவடட் ெிக்ஸ் 

(United Sikhs). கடந்த ஏழு ொரங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ொெிகளுக்கு 1500 க்கும் மேலான 

(ொரம் ஒன்றுக்கு ெராொியாக 215 உைவுகள்) ொப்பாடு ேற்றும் ேளிலகப் வபாருட்கள் வகாண்டு 

மெர்ப்பிக்கப்பட்டன. வோத்தோக 550 ேைி மநர மெலெயாற்றிய, அர்ப்பைிப்பு ேிக்க 

தன்னார்ெலர்கள் இல்லாேல் இந்தப் பைி ொத்தியமே இல்லல. 

• உைவு ெினிமயாகிப்பெர்கலள ஒருங்கிலைக்கின்ற ஒரு ேத்தியேயோக்கப்பட்ட அலேப்பு 

நிலலநாட்டப்பட்டது.  31,699 பவுண்டுகள் எலட வகாண்ட நன்வகாலட உைவுகள் 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/719
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Seniors-Digital-Cafe.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718


 

 

வபறப்பட்டன, ேற்றும் லகயில் எடுத்துச் வெல்லும்படியான உைவு பாத்திரங்கள் அடங்கிய 40 

வபட்டிகள் (ஒரு வபட்டிக்கு 100 பாத்திரங்கள்) ேற்றும் 6000 அடுக்கு பாத்திரங்களும் 

வபறப்பட்டன.  

• இந்தப் பிராந்தியத்தில், தற்காலிகோன தங்குேிடத்தில்  ெெித்த மூன்று மபருக்கு,  வீட்டு ெெதி, 

பை உதெி ேற்றும் இதர ஆதரவுப் வபாருகள் அளித்து உதெப்பட்டது; இது அெர்களின் 

ெிருப்பத்தின் மபாில் வெய்யப்பட்டது. 

ஆதரெளிக்கும் இலளஞர் பைிப்பலட 

• இலளஞர் கருத்தாய்வு ஒன்று நடத்தப்பட்டு 14-29 ெயது வகாண்ட இலளஞர்களிடம், மகாெிட்-19 

( COVID-19) வதாற்று பரெல் அெர்கலள அப்படி பாதிக்கிறது எனக் மகட்கப்பட்டது. இன்லறய 

மததிக்கு 200 இலளஞர்கள் பதில் கூறியுள்ளனர். 

• கெலலகள் பற்றி மகட்கவும், மெண்டிய ஆதரலெ ெழங்கவும், இலளஞர்கள் அடங்கிய 35 மெலெ 

அலேப்புக்கள் இரண்டு ொரங்களுக்கு  ஒரு முலற ெந்தித்தனர். 

• இலளஞர்கலள வீட்டிலிருக்கும்மபாமத வெயல்பாட்டுடனும் ஈடுபாட்டுடனும் லெத்திருக்க 

இன்ஸ்ட்டாகிராம் மநரலல அரட்லடகள், டிக்டாக் வீடிமயாக்கள் மூலம் ஆன்லலன் 

வெயல்பாடுகளுக்கு உதெி புாிதல். இந்த ொரத்தில், நேது நகரம்  மதெிய இலளஞர் ொரம் (மே 1-

7) அனுொிக்கிறது இதில் நிகழ்மநர வெயல்பாடுகள் இருக்கும். 

கிலடக்க ெிருக்கும் ஆதாரங்கள், ேற்றும் இந்தச் ெேயத்தில் இப்படியான ஆதரவு வபறுெது எப்படி 

என்பலத காை, ெருலக புாியவும்: www.brampton.ca/COVID19. 

அறிஞர்கள் கூற்று 

“நேது ெமூகத்தினர் எட்ட இருந்தபடிமய ஒன்றிலைந்தனர்; இது முடிந்தெலர தாக்கம் ேிக்கதாகவும் 

அர்த்தமுள்ளதாகவும் இருந்தது.  மகாெிட்-19 (COVID-19) வதாற்று பரெல் காரைோன ெிலளவுகளுக்கு 

வபாிதும் ஆட்படக்கூடிய, ஆனால்  ஆதரலெ ெழங்க குடியிருப்புொெிகள், கூட்டுமெர்மொர் ேற்றும் 

உள்ளூர் ெைிகர்கள் முன் ெந்தனர். ஒருெழியாக நகலர அதன் இயல்பு நிலலக்கு திறந்து ெிட நாம் 

எதிர்மநாக்கும் மெலளயில் நாம் வெய்ெதற்கான பலமெலலகள் இன்னும் நிலறய காத்திருக்கின்றன. 

நேது குடியிருப்புொெிகள் வதாடர்ந்து வீட்டிமலமய இருக்கவும் உடல் ஆமராக்கிய ெல்லுனர்கள் 

வொல்ெலதக் மகட்கவும், ெமுதாயத்தில் ஒருெருக்கு ஒருெர்  ஆதரெளித்துவகாள்ளும்படியும் 

மகட்டுக்வகாள்கிமறன்.” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“நேது குழுெினர், குடியிருப்புொெிகள் ேற்றும் ெைிகர்கள் ஆகிமயாாின் கடின உலழப்பு ேற்றும் 

வபாறுப்புைர்வு மூலோக மகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று பரெலலத் தடுப்பதற்கான அமநக 

ெிஷயங்கலள நாம் ொதித்து ெிட்மடாம். ஆதரவு கண்டிப்பாக மெண்டுமொருக்கு அதலன ெழங்கும் அமத 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/720
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force?tool=survey_tool&tool_id=youth-covid-19-survey#tool_tab
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

ெேயத்தில், நேது ெமுதாயத்தினாின் உடல் ஆமராக்கியம் ேற்றும் பாதுகாப்பிலனக் காக்கமெண்டிய 

ஒவ்வொரு முயற்ெிலயயும் நாங்கள் வதாடர்ந்து எடுப்மபாம். ” 

- மடெிட் மபர்ாிக், தலலலே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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ஊடக வதாடர்பு 

மோனிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலைப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய 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

